
 
BR. 0002.1.44. 2014. IV

Protokół Nr XLIV/14
sesji Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w godz. 1000 do 1125

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski.

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 20 radnych. W trakcie sesji przybyli radni: Ryszard Kępa, Jacek
Baczyński, Tyberiusz Kowalczyk. Nieobecni usprawiedliwieni radni: Ewa Szymańska, Kazimierz Hałaszyński.
Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przewodniczący powitał:
 Prezydenta Miasta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego,
 zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
 Sekretarza  Miasta  pana  Marka  Białowąsa,  Skarbnika  Miasta  panią  Grażynę  Nikodem  -  lista  stanowi

zał. nr 2 do protokołu,
 dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących z  Radą,

dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji - lista stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu,
 przedstawicieli mass- mediów,
 mieszkańców miasta.
 wszystkich Radnych.

Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie:
 Pan Ryszard Kępa.
 Pan Krzysztof Ślufcik.
 Pan Benedykt Ksiądzyna.

Przewodniczący  poinformował,  że w związku z kanonizacją Honorowego Obywatela Miasta  Legnicy Jana
Pawła II,  przygotowano wiązankę  kwiatów do złożenia  pod Pomnikiem Jana Pawła  II.  Zapytał  radę,  czy
wyraża wolę ogłoszenia przerwy w obradach w celu złożenia kwiatów, czy po zakończeniu obrad sesji.

Rada przez aklamację wyraziła wolę złożenia kwiatów pod pomnikiem Jan Pawła II po zakończeniu obrad
sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  tablica  do  wyświetlani  wyników  głosowań  jest  uszkodzona.  Wyniki
głosowań będą odczytywane i podawane z wydruku komputerowego. Sprzeciwu nie zgłoszono.

Ponadto poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 25 kwietnia 2014 r.  wystąpił z  wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej  miasta  Legnicy  -  (  druk  –  4/XLIV  ).  Zaproponował  rozpatrzenie  projekt  uchwały  w pkt 8. 4)
porządku obrad.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania.
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia.



Przewodniczący  postawił  pod  głosowanie  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały
zmieniającego uchwałę  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  miasta  Legnicy  -  (  druk  –  4/XLIV  )
i rozpatrzeniu go w pkt 8. 4) porządku obrad.
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów; za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji.
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 19 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r..
4. Sprawozdanie  Rady  Miejskiej  Legnicy  VI  kadencji  za  okres  od  1  stycznia  do  31  grudnia  2013  r.

– ( druk – XLIV1 ).
5. Informację  z  realizacji  uchwał  oraz  wniosków  z  sesji  Rady  Miejskiej  Legnicy  kadencji  2010-2014,

podjętych w 2013 roku – ( druk – XLIV/2 ). 
6. Sprawozdanie z realizacji  uchwały Nr XXVI/259/12 z dnia 26 listopada 2012 r.  w sprawie uchwalenia

„Programu  współpracy  Gminy  Legnica  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.” – ( druk – XLIV/3 ).

7. Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  zawartych  w  strategii  rozwoju  miasta  Legnicy  na  lata  2004-2014
za rok 2013 – ( druk – XLIV/4 ).

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) odstąpienia  od  żądania  zwrotu  bonifikaty  udzielonej  przy  sprzedaży  przez  Gminę  Legnica  lokalu

mieszkalnego – ( druk – 1/XLIV ),
2) zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Legnica – ( druk – 2/XLIV ),
3) zmiany  uchwały  Nr  XXX/332/13  Rady  Miejskiej  Legnicy  z  dnia  25  marca  2013  r.  w  sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy – Kolonii Piątnica – ( druk – 3/XLIV,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy - ( druk – 4/XLIV ).
9. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Komunikaty i sprawy różne.

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady.

Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 43/14 sesji z dnia 31 marca 2014 r. znajduje się do wglądu
w Biurze Rady od dnia podpisania.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 43/14 sesji z dnia 31 marca 2014 r. 

Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

Informację otrzymali wszyscy radni. 

Uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła Informację o pracy Rady w okresie między sesjami - do akceptującej wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.  pkt  3.  Raport  z  działalności  Prezydenta  Miasta  Legnicy  w  okresie  od  19  marca  2014  r.
do 15 kwietnia 2014 r.

Raport otrzymali wszyscy radni.

Komisje nie omawiały raportu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy w okresie od  19 marca 2014 r. do 15
kwietnia 2014 r. - do akceptującej wiadomości.
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.  pkt  4.  Sprawozdanie  Rady  Miejskiej  Legnicy  VI  kadencji  za  okres  od  1  stycznia
do 31 grudnia 2013 r. – ( druk – XLIV1 ).

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował, że w sprawozdaniu na stronie 3 w wierszu 15 wystąpił błąd pisarski, zamiast
zapisu„ Rada podjęła 132 uchwały” winni być „Rada podjęła 137 uchwał”. Za powstały błąd przeprosił.

Ponadto poinformował,  że  Komisje  Ekologii,  Zdrowia i  Polityki  Socjalnej,  Spraw Obywatelskich i  Rodziny,
Rewizyjna przyjęły do akceptującej wiadomości sprawozdanie. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie. Pozostałe komisje przyjęły sprawozdanie.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  zaproponował  przyjęcie  „Sprawozdania...”  wraz  z  poprawką  do  akceptującej  wiadomości
Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada  przyjęła  Sprawozdanie  Rady  Miejskiej  Legnicy  VI  kadencji  za  okres  od  1  stycznia
do 31 grudnia 2013 r. wraz z poprawką - do akceptującej wiadomości.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt 5. Informacja z realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2010-
2014, podjętych w 2013 roku – ( druk – XLIV/2 ).

Informację otrzymali wszyscy radni.
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Przewodniczący  poinformował,  że  Komisje  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej,  Spraw  Obywatelskich
i Rodziny,  Rewizyjna przyjęły  do akceptującej  wiadomości  informację. Komisje  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,
Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowały  informację. Komisja  Gospodarki  przyjęła  do  wiadomości
informację.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła  Informację z realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji
2010-2014, podjętych w 2013 roku – do akceptującej wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt 6. Sprawozdanie z realizacji  uchwały Nr XXVI/259/12 z dnia 26 listopada 2012 r.  w sprawie
uchwalenia  „Programu  współpracy  Gminy  Legnica  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.” – ( druk – XLIV/3 ).

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisje  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej,  Spraw  Obywatelskich
i Rodziny, Rewizyjna przyjęły do akceptującej wiadomości sprawozdanie. Komisje Edukacji, Kultury i Sportu,
Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowały  sprawozdanie.  Komisja  Gospodarki  przyjęła  do  wiadomości
sprawozdanie.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXVI/259/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia  „Programu  współpracy  Gminy  Legnica  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.” – do akceptującej wiadomości.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-
2014 za rok 2013 – ( druk – XLIV/4 ).

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisje  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej,  Spraw  Obywatelskich
i Rodziny, Rewizyjna przyjęły do akceptującej wiadomości sprawozdanie. Komisje Edukacji, Kultury i Sportu,
Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowały  sprawozdanie.  Komisja  Gospodarki  przyjęła  do  wiadomości
sprawozdanie.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Sprawozdania...” do akceptującej wiadomości Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.
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Rada przyjęła  Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w strategii rozwoju miasta Legnicy na lata
2004-2014 za rok 2013 – do akceptującej wiadomości.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Ad.  pkt 8.  1)  Projekt  uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy
sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – ( druk – 1/XLIV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XLIV/456/13 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0,
wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.  pkt  8.  2)  Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  sprawienia  pogrzebu  przez  Gminę  Legnica
– ( druk – 2/XLIV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XLIV/457/14 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Legnica  –
stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. pkt 8. 3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/332/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
25  marca  2013  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – Kolonii Piątnica – ( druk – 3/XLIV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisje  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej,  Spraw  Obywatelskich
i Rodzimy nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada podjęła uchwałę Nr XLIV/458/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/332/13 Rady Miejskiej Legnicy
z  dnia  25  marca  2013  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – Kolonii  Piątnica –  stosunkiem głosów: za – 23,
przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt 8. 4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Legnicy ( druk – 4/XLIV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Komisje nie omawiały projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada  podjęła  uchwałę  Nr  XLIV/459/14  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. pkt 9. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

Radny Paweł Frost – poinformował, że w otrzymanej odpowiedzi na interpelacje dotyczącą likwidacji dzikich
wysypisk na terenie miasta nie posprzątano wszystkich wskazanych w interpelacji.

Radna Anna Płucieniczak odczytał i złożyła interpelację w sprawie naprawienia nawierzchni ulicy Pawiej. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Radny  Jacek Baczyński  –  odczytał  zapytanie  (  złożone w piątek  25  kwietnia  br.  )  dotyczące  udzielenia
informacji na temat jakie miasto poczyniło starania związane z uczczeniem kanonizacji Papieża Jana Pawła II
Honorowego Obywatela Miasta Legnicy. 

Radny Wojciech Cichoń – nie zgodził  się ze stwierdzeniem, że miasto powinno organizować uroczystości
związane z kanonizacją ponieważ, cytat: „wczorajsze wydarzenie było wydarzeniem kościelnym. Wystarczyło
tylko oglądać i  słuchać wczorajsze media, gdzie dziennikarze wyraźnie podkreślali,  że jest to wydarzenie
dotyczące  życia  wewnętrznego  kościoła  a  nie  państwa  polskiego.  Podkreślić  należy,  że  samorząd  jest
organem władzy, czy częściom władzy państwowej a nie kościelnej.”. Koniec cytatu.     

Radny Jacek Baczyński  nie zgodził  się z  wypowiedzią radnego Wojciecha Cichonia, ponieważ Prezydent
Miasta powinien zadbać o to aby godnie uczcić Honorowego Obywatela Miasta Legnicy.

Rany Paweł Frost zaznaczył, że obecnie znajdujemy się w punkcie porządku obrad interpelacje, zapytania
i obecnie prowadzona dyskusja jest zbędna.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa – poinformował, że cytat: „zdziwiony jestem dlaczego uroczystości
diecezjalne  związane  z  kanonizacją  naszego  Honorowego  Obywatela  odbyły  się  nie  w  Legnicy  tylko
w Krzeszowie. Również z propozycją aby miasto wsparło tą inicjatywę i ją wsparło.”. Koniec cytatu. 

Radna Małgorzata Nowosielska  zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ślufcik zgłosił wniosek przeciwny.
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Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o zamkniecie dyskusji.
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 17, przeciwne – 2, wstrzymujące – 0.

Przystąpiono do realizacji dalszej części punktu Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

Radny Jacek Baczyński – wyraził niezadowolenie z otrzymanej odpowiedzi na złożone zapytanie w  sprawie
udostepnienia informacji w jakiej liczbie i komu przyznano mieszkania z zasobów ZGM-u na remont własny
i mieszkania socjalne w latach 2010 2014 z podaniem nazwisk i adresów przyznanych mieszkań. Zaznaczył,
że w odpowiedzi otrzymał tylko informację o ilości przyznanych mieszkań bez podania nazwisk i  adresów
osób, którym przyznano mieszkania.  

Zastępca  Prezydenta  Miasta  Legnicy  Jadwiga  Zienkiewicz  –  poprosiła  radnego o  uzasadnienie  celu  jaki
radnemu przyświeca  w  otrzymaniu  listy  osób  fizycznych  z  adresami  i  nazwiskami,  które  otrzymały  lokal
komunalny. 

Radny  Jacek  Baczyński  poinformował,  że  cytat:  „w  oparciu  o  statut  Rady  Miejskiej  Legnicy  nie  mam
obowiązku przedstawiania żadnego uzasadnienia do swojej interpelacji czy zapytania. Mogę pytać o każdą
rzecz, która leży mi na sercu. O to o czym rozmawiam z legniczanami o to o co ludzie interweniują. Tak więc
nie mam takiego obowiązku i to jest jakaś nowa formuła, która zostaje teraz przez państwa wprowadzona .”
Koniec cytatu.

Zastępca  Prezydenta  Miasta  Legnicy  Jadwiga  Zienkiewicz  poinformowała,  że  cytat:  „pan  radny  otrzymał
informację ile mieszkań zostało przydzielonych w okresie o który pan pytał. Natomiast nazwiska, adresy są
danymi  wrażliwymi.  Dwukrotnie  Komisja  Rewizyjna  badała  tą  sferę  działalności  miasta  i  ja  nie  mam nic
przeciwko temu żeby po raz trzeci  Komisja Rewizyjna z wyznaczonym zespołem taką kontrole ponownie
przeprowadziła.”. Koniec cytatu.

Radna Ewa Czeszejko-Sochacka poinformowała, że cytat: „ w pierwszym kwartale tego roku przeprowadzona
została taka kontrola i można zajrzeć do protokołu i tam gdzie były dane osobowe one były chronione więc
nazwisk nie ma, ale jest pełna informacja na temat przyznanych mieszkań na remont własny i  mieszkań
socjalnych za ubiegły rok.”. Koniec cytatu.

Radny Jacek Baczyński poinformował, że cytat: „nie ma czegoś takiego jak dane wrażliwe, są dane osobowe,
które są w pewien sposób chronione. Jednak trzeba pamiętać o tym, że jako radni jesteśmy osobami zaufania
publicznego i mamy prawo korzystać z dostępu do informacji. Mamy prawo korzystać z dostępu do informacji
niejawnych, a w tym wypadku informacje te są informacjami jawnymi. Jeżeli nie otrzymamy takiej odpowiedzi
o jaką mi chodzi,  to informuję panie Prezydencie, że skieruje skargę na działalność pana Prezydenta do
wojewody.”. Koniec cytatu.

Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – poinformował, że cytat: „Panie Przewodniczący… . ja myślę
tak jak Pani Prezydent Zienkiewicz powiedziała. Proszę zlecić to Komisji Rewizyjnej i niech się ewentualnie
Komisja Rewizyjna zajmie zbadaniem tej sprawy po raz trzeci. Natomiast informacje, które zostały udzielone
wyczerpują to o co pan zabiegał. Natomiast jeżeli  panu się to nie podoba proszę bardzo pisać skargi do
wszystkich i proszę mnie nie straszyć.”. Koniec cytatu. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 37 Statutu Legnicy Prezydent zobowiązany jest do udzielenia
odpowiedzi na interpelacje na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Ad. pkt 10. Komunikaty i sprawy różne.
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Przewodniczący zwrócił się z prośba do radnych o zgłaszanie się do pocztu standardowego na dzień 3 Maja
do Katedry.

Do pocztu sztandarowego zgłosili się radni Jan Szynalski, Anna Farmas-Czerwińska, Jacek Kiełb.

Radny Lesław Rozbaczyło poruszył sprawę pisma skierowanego w miesiącu marcu do Rady Miejskiej przez
Związek Inwalidów Wojennych,  Związek Kombatantów RP i  Stowarzyszenie  Weteranów Pracy w sprawie
rozważenia możliwości budowy centrum dla seniorów w Legnicy.

Zastępca  Prezydenta  Miasta  Legnicy  Dorota  Purgal  –  poinformował,  że  dwukrotnie  odbyło  się  spotkanie
z sygnatariuszami tego pisma, podczas którego wyjaśnione zostały procedury funkcjonowania i finansowania
Domów Pomocy Społecznej regulowane ustawowo.

Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął  44 sesję Rady
Miejskiej Legnicy.

Przewodniczący  zaprosił  wszystkich  radnych  pod  pomnik  Jana  Pawła  II  Honorowego  Obywatela  Miasta
Legnicy w celu złożenia kwiatów. 

Protokółował:
Janusz Siczek

Legnica, dnia 02.05.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN SZYNALSKI
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