
 
BR. 0002.1.45. 2014. IV

Protokół Nr XLV/14
sesji Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 26 maja 2014 r. w godz. 1000 do 1205

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski.

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 21 radnych. W trakcie sesji przybyli radni: Ryszard Kępa, Sławomir
Skowroński, Benedykt Ksiądzyna. Nieobecny radny Jacek Baczyński. Jest  kworum i Rada może podejmować
prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przewodniczący powitał:
 zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
 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.

Radna Ewa Szymańska zgłosiła wniosek o udzielenie głosu przedstawicielowi Legnickich Stowarzyszeń, który
w swoim wystąpieniu odczyta  protest przeciwko wystawie zorganizowanej  przez Galerię Sztuki  w ramach
Legnickiego  Festiwalu  Srebro  w  Akademii  Rycerskiej.  Zaproponowała  rozpatrzenie  wniosku  w  punkcie
pierwszym porządku obrad.

Radny Kazimierz Hałaszyński wyraził sprzeciw rozpatrywaniu wniosku w punkcie pierwszym porządku obrad.
Zaproponował rozpatrzenie tego punktu w sprawach różnych porządku obrad.

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

Przewodniczący  postawił  pod  głosowanie  wniosek  o  udzielenie  głosu  przedstawicielowi  Legnickich
Stowarzyszeń i rozpatrzeniu go w punkcie pierwszym porządku obrad.
Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem głosów; za – 6, przeciwne – 14, wstrzymujące – 1.

Przewodniczący  poinformowali,  że  w  sprawach  różnych  porządku  obrad  udzieli  głosu  przedstawicielowi
Legnickich Stowarzyszeń.

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 16 kwietnia 2014 r. do 13 maja 2014r.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy miejskiej Legnica.
5. Raport z działalności Prezydenta Legnicy w 2013 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  miasta  Legnicy  wraz  ze  sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 – ( druk 4/XLV ),

2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy – ( druk 5/XLV ),
3) wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  miasta  Legnicy  na  lata

2014-2018 – ( druk 1/XLV ),
4) wyrażenia  zgody  na  najem lokalu  użytkowego  na  czas  nieoznaczony  w  drodze  bezprzetargowej

– ( druk 2/XLV ),
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

– rejonu ulicy Kubańskiej – ( druk 3/XLV ),
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji  tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,  zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć  nauczycieli,  dla  których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku
szkolnego – ( druk 6/XLV ),

7) opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  publicznych  prowadzonych
przez Miasto Legnicę – ( druk – 7/XLV ),

8) udzielenia  dotacji  z  budżetu  Miasta  Legnicy  Parafii  Rzymsko-katolickiej  pw.  Św.  Jana  Chrzciciela
w Legnicy na wykonanie montażu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w kościele pw. Św. Jana
Chrzciciela w Legnicy przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
( druk – 8/XLV ),

9) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy – ( druk – 9/XLV ). 
7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. 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  16  kwietnia  2014  r.
do 13 maja 2014 r.

Raport otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów przyjęła  do  wiadomości  raport.  Pozostałe
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 16 kwietnia  2014  r.
do 13 maja 2014 r. - do akceptującej wiadomości.
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy miejskiej Legnica.

Ocenę otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował, że Komisje Spraw Obywatelskich i Rodziny, Budżetu i Finansów przyjęły do
akceptującej wiadomości ocenę. Komisje Gospodarki, Rewizyjna zapoznały się z oceną. Pozostałe Komisje
nie omawiały oceny.

Uwag nie zgłoszono.

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

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada  przyjęła  Ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  na  rok  2013  dla  gminy  miejskiej  Legnica  –
do akceptującej wiadomości.
Ocena stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt 5. Raport z działalności Prezydenta Legnicy w 2013 roku. 

Raport otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki zapoznała się z raportem. Komisja Budżetu i Finansów
przyjęła do wiadomości raport. Pozostałe Komisje nie omawiały raportu.
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Radna Ewa Szymańska zapytała, czego nie udało się w 2013 r. zrobić.

Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Legnicy  Ryszard  Białek  poinformowali,  że  to  co  zostało  zaplanowane,  za
wyjątkiem ulicy Witelona, gdzie po dwóch przetargach musieliśmy przenieść to zadanie. Pozostałe rzeczy,
które były planowane udało się zrealizować.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Legnicy w 2013 roku – do akceptującej wiadomości.
Raport stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 – ( druk 4/XLV ).

Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali:
 projekt uchwały,
 zarządzenie  Nr  167/PM/2014  Prezydenta  Miasta  Legnicy  z  dnia  28  marca  2014  r.  w  sprawie

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013, sprawozdań z wykonania
planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2013 i informację o stanie mienia miasta Legnicy
- ( druk XLV/1 ) – załącznik nr 9 do protokołu, 

 zarządzenie Nr 249/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego miasta Legnicy za rok 2013 – załącznik nr 10 do protokołu,

 uchwałę  Nr  II/77/2014  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we Wrocławiu  z  dnia
15 kwietnia  2014 r.  w sprawie opinii  o przedłożonym przez Prezydenta Miasta  Legnicy sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta  Legnicy za 2013 rok – załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej  nie  omawiała  projektu
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Ponadto poinformował, że: 
 Komisja  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej  pozytywnie  zaopiniowała  zarządzenie  Nr  167/PM/2014

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z  wykonania
budżetu miasta Legnicy za rok 2013, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji
kultury za rok 2013 i informację o stanie mienia miasta Legnicy - ( druk XLV/1 ).

 Komisja Rewizyjna przyjęła: 
 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013, 
 sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury w Legnicy za rok 2013,
 informację o stanie mienia miasta Legnicy,
 sprawozdanie finansowe miasta Legnicy,
 protokoły kontroli w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013,
 wniosek  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Legnicy

za rok 2013,
oraz
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 zapoznała  się  z  uchwałą  Nr  II/77/2014  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Legnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013.

 Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała:
 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013,
 sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2013,
 sprawozdanie finansowe miasta Legnicy za rok 2013,

oraz zapoznała się z:
 uchwałą Nr II/77/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia

15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013,

 uchwałą Nr II/135/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za 2013 rok.

Przewodniczący zaproponował następujący tryb rozpatrywania tego punktu.  Skarbnik Miasta Legnicy pani
Grażyna  Nikodem  przedstawi  wizualną  prezentację  z wykonania  budżetu  miasta  Legnicy  za  rok  2013,
następnie omówimy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013. 

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Przewodniczący ogłosił przerwę techniczną w celu przygotowania wizualnej prezentacji z wykonania budżetu
miasta Legnicy za rok 2013.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Grażyna Nikodem Skarbnik miasta Legnicy omówiła i przedstawiła wizualną prezentację z wykonania budżetu
miasta Legnicy za rok 2013. Prezentacja przedstawiała:
- plan dochodów i wydatków budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w latach 2007-2013,
- strukturę dochodów budżetu miasta Legnicy w 2013 r.,
- wykonanie głównych grup dochodu budżetu miasta Legnicy w latach 2011-2013,
- dochody własne budżetu miasta Legnicy w 2013 r.,
- zrealizowane udziały w podatku od osób fizycznych w latach 2007-2013,
- zrealizowane udziały w podatku od osób prawnych w latach 2007-2013,
- dotacje i subwencje budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- dotacje celowe budżetu państwa w 2013 r.,
- środki zewnętrzne budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- wykonanie wydatków budżetu miasta Legnicy w latach 2007-2013,
- strukturę wydatków budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- strukturę wydatków bieżących budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- strukturę wydatków rzeczowych budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- wydatki na zadania oświatowe w latach 2007-2013,
- strukturę wydatków na zadania oświatowe w roku 2013,
- wydatki na zadania w sferze pomocy społecznej w latach 2007-2013,
- strukturę wydatków na zadania w sferze pomocy społecznej w roku 2013,
- dotacje udzielane z budżetu miasta Legnicy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ( w tym dla

organizacji pozarządowych ) w latach 2007-2013,
- strukturę wydatków majątkowych z budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- strukturę wydatków inwestycyjnych w roku 2013,
- strukturę wydatków remontowych w roku 2013,
- remonty i inwestycje z budżetu miasta Legnicy w roku 2013,
- dochody, wydatki i wynik ogółem budżetu miasta Legnicy w latach 2011-2013, 
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- dochody i wydatki bieżące budżetu miasta Legnicy w latach 2011-2013,
- zadłużenie miasta Legnicy w latach 2011-2013,
- obsługę długu miasta Legnicy w latach 2011-2013.

- Przykłady realizacji zadań inwestycyjnych,
- przebudowa ulicy Pomorskiej,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych ul. Jankowskiego,
- budowa ulicy Klubowej,
- budowa skateparku,
- rozbudowa stadionu Orła Białego w oświetlenie,
- remont i renowacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska,
- renowacja wieży św. Jadwigi,
- budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego,
- oświetlenie ulicy Nadbrzeżnej,
- modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4,
- przebudowa budynku Straży Miejskiej,
- remonty w budynkach pomocy społecznej i przedszkolach,
- zieleń w mieście,
- przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku miejskim,
- iluminacje świąteczne,
- wydarzenia kulturalni e i rekreacyjne w 2013 r.,
- przykłady realizacji pomocy organizacjom pozarządowym.

Przewodniczący Rady Jan Szynalski podziękował za prezentację i poprosił o zabranie głosu przedstawicieli
poszczególnych klubów radnych. Powitali Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. 

Radny Wojciech Cichoń w imieniu klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego
poinformował,  że  cytat:  „radni  klubu  KWWTK będą głosować za  przyjęciem projektu  uchwały  w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z  wykonania
budżetu miasta Legnicy za rok 2013 oraz udzielą absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2013.”.
Koniec cytatu.

Radny Jacek Kiełb w imieniu klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poinformował, że cytat: „Klub Radnych
Platformy  Obywatelskiej  będzie  głosował  za  przyjęciem wykonania  budżetu  za  2013  rok  jak  również  za
udzieleniem  absolutorium  panu  prezydentowi.  Mając  na  uwadze  wniesionej  do  wykonania  budżetu  jak
i realizowane częściowe nasze plany budżetowe na 2013 rok.”. Koniec cytatu.  

Radny Krzysztof  Ślufcik  w imieniu  klubu  Radnych  Prawo i  Sprawiedliwość  poinformował,  że  cytat:  „Klub
Radnych PiS będzie głosował za nieudzieleniem absolutorium panu Prezydentowi Miasta Legnicy. Uważamy,
że środki finansowe na zagospodarowanie miasta Legnicy i wydatki, które powinny być większe na stworzenie
większego bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego miasta.  Uważamy,  że nasze wnioski,  które zostały
złożone w roku 2013, a nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta.”. Koniec cytatu. ,   

Radny Sławomir Skowroński  w imieniu klubu Radnych Niezależnych poinformował, że nie będzie zabierał
głosu.

Radna  Ewa  Czeszejko-Sochacka  Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  poinformowała,  że  cytat:
„Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu 19 maja br. zapoznała się z informacjami przewodniczących
Komisji  Rady  Miejskiej  o  opinii  tychże  komisji  w  sprawie  wykonania  budżetu  na  rok  2013.  Przyjęła
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 przedstawione radzie w formie zarządzenia
Nr 167/PM/2013 w tym sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oraz 14 załączników tabelarycznych.
Przyjęła  informację  o  stanie  miasta  Legnicy.  Zapoznała  się  z  uchwałami  drugiego  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Legnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta, jak również w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej.
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Przyjęła  sprawozdania  z  wykonania  planu finansowego miejskich  instytucją  kultury  za rok 2013.  Przyjęła
również sprawozdanie  finansowe miasta  Legnicy  za rok  2013 w oparciu  o  zarządzenie  Nr  478/PM/2013
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 maja w sprawie przekazania  sprawozdanie finansowego miasta Legnicy
w tym bilans z wykonania budżetu miasta Legnicy sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. Przyjęła  łączny
bilans  obejmujący  dane  wynikające  z  bilansu  samorządowych  jednostek  budżetowych  i  samorządowego
zakładu  budżetowego sporządzonych  na  koniec  roku.  Łączny  rachunek  zysków i  strat  obejmujący  dane
wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i  samorządowego zakładu
budżetowego  sporządzonego  na  dzień  31  grudnia  2013  r.  oraz  łączne  zestawienie  zmian  w  funduszu
obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu  samorządowych jednostek  budżetowych  i
samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia. Mając na uwadze powyższe,
członkowi  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za
rok  2013 jak  również projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  absolutorium Prezydentowi  Miasta  Legnicy.”.
koniec cytatu.  

Przewodniczący powitali radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pana Michała Huzarskiego.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  Rady  Jan  Szynalski  postawił  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia
i zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  miasta  Legnicy  wraz  ze  sprawozdaniem z wykonania  budżetu
miasta Legnicy za rok 2013.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada  podjęła  uchwałę  Nr  XLV/460/14  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013
- stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 3, wstrzymujące – 1.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.  pkt  6.  2)  Projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Legnicy –
( druk – 5/XLV ).

Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali:
 projekt uchwały,
 wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Legnicy  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Prezydentowi

Miasta Legnicy wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 – załącznik nr 13
do protokołu,

 uchwałę  Nr  II/135/2014 Składu  Orzekającego Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we Wrocławiu  z  dnia
16 maja  2014 roku  w sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  Legnicy  w sprawie
udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za 2013 rok – załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący  poprosił  radną  Annę  Płucieniczak  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie
wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2013.

Radna Anna Płucieniczak odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy z 12 maja 2014 r.
w sprawie  udzielenia  absolutorium  Prezydentowi  miasta  Legnicy  za  rok  2013  cytat:  „Komisja  Rewizyjna
przyjęła sprawozdanie finansowe miasta Legnicy, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok
2013, sprawozdania finansowe samorządowych instytucji kultury za rok 2013 oraz informację o stanie mienia
komunalnego. Za udzieleniem opinii pozytywnej przemawiają również wyniki kontroli przeprowadzonych przez
Zespoły  Kontrolne Komisji  Rewizyjnej,  w zakresie wykonania  budżetu miasta  za rok 2013,  w których nie
stwierdzono naruszeń dyscypliny budżetowej oraz uchwała Nr II/77/2014 Składu Orzekającego Regionalnej
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Izby obrachunkowej we Wrocławiu z  dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii  o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013.” . Koniec cytatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2013.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada podjęła uchwałę Nr XLV/461/14 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy
- stosunkiem głosów: - za – 19, przeciwne – 3, wstrzymujące – 1.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący Rady Jan Szynalski pogratulował Prezydentowi otrzymania absolutorium. 

Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Wyrazy
podziękowanie skierował również do pracowników Urzędu Miasta Legnicy. 

Ad.  pkt  6.  3)  Projekt  uchwały  w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym
zasobem miasta Legnicy na lata 2014-2018 – ( druk 1/XLV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada  podjęła  uchwałę  Nr  XLV/462/14  w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania
mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2014-2018 – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0,
wstrzymujące – 3.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.  pkt  6.  4)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  najem  lokalu  użytkowego  na  czas
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – ( druk 2/XLV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XLV/463/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas
nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad.  pkt  6.  5)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – rejonu ulicy Kubańskiej – ( druk 3/XLV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XLV/464/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego miasta  Legnicy  –  rejonu  ulicy  Kubańskiej –  stosunkiem głosów:
za – 24, przeciwne – 0,wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. pkt  6.  6)  Projekt  uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru obniżek
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego – ( druk 6/XLV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej  nie  omawiała  projektu
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada  podjęła  uchwałę  Nr  XLV/465/14  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru
obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych  nauczycielom  zajmującym  stanowiska  kierownicze,  zwalniania  ich  od  obowiązku
realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
zasad  zaliczania  do  wymiaru  godzin  poszczególnych  zajęć  w  kształceniu  zaocznym  oraz  zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego– stosunkiem głosów: za – 24, przeciwne – 0,
wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.  pkt  6.  7)  Projekt  uchwały  w  sprawie  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Legnicę – ( druk – 7/XLV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej  nie  omawiała  projektu
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

9



Rada podjęła uchwałę Nr XLV/466/14 w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach  publicznych  prowadzonych  przez  Miasto  Legnicę –  stosunkiem  głosów:  za  –  24,
przeciwne – o, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. pkt 6.8) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Legnicy Parafii Rzymsko-
katolickiej  pw.  Św.  Jana  Chrzciciela  w  Legnicy  na  wykonanie  montażu  systemu  wykrywania
i sygnalizacji  pożaru  w  kościele  pw.  Św.  Jana  Chrzciciela  w  Legnicy  przy  ul.  Ojców  Zbigniewa
i Michała 1, zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ( druk – 8/XLV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący  poinformował,  że  Komisja  Ekologii,  Zdrowia  i  Polityki  Socjalnej  nie  omawiała  projektu
uchwały. Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę Nr XLV/467/14 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Legnicy Parafii
Rzymsko-katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy na wykonanie montażu systemu wykrywania
i sygnalizacji  pożaru  w  kościele  pw.  Św.  Jana  Chrzciciela  w  Legnicy  przy  ul.  Ojców  Zbigniewa
i Michała 1,  zabytku  wpisanym do  rejestru  zabytków –  stosunkiem  głosów:  za  –  23,  przeciwne  –  0,
wstrzymujące – 1.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Ad.  pkt  6.  9)  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora  Pogotowia
Opiekuńczego w Legnicy – ( druk 9/XLV ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały. Pozostałe Komisje nie omawiały projektu
uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.

Rada podjęła uchwałę XLV/468/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Pogotowia
Opiekuńczego w Legnicy – stosunkiem głosów: za – 19, przeciwne – 3, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. pkt 7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

Radny Paweł Frost odczytał  i złożył interpelacje w sprawie podania terminu realizacji budowy boiska przy
ul. Goździkowej oraz placu zabaw przy ul. Wielogórskiej.
Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Radna  Ewa  Szymańska  odczytała  interpelację  w  sprawie  udzielenia  informacji  ilu  uczniów  skorzystało
z darmowych podręczników na rok szkolny 2013/2014.
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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 8. Komunikaty i sprawy różne.

Przewodniczący  udzielił  głosu  Panu  Adamowi  Wierzbickiemu  przedstawicielowi  środowisk  katolickich
działających w Legnicy.

Pan Adam Wierzbicki w imieniu legnickich środowisk katolickich odczytał protest przeciwko zorganizowanej
wystawie w holu Akademii Rycerskiej przez Galerię Sztuki w Legnicy pod nazwą „ There will  be blood…”
w ramach Festiwalu Srebro, która obraża uczucia religijne osób wierzących.
Kopia protestu stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Radny  Kazimierz  Hałaszyński  -  poinformował,  że  z  posiadanych  przez  niego  informacji  wynika,  że
wspomniana wystawa nie jest finansowana z pieniędzy podatników naszego miasta, tylko, że organizatorem
i fundatorem  wystawy  prezentowanej  w  ramach  Festiwalu  Srebra  jest  artysta  i  kurator  Piotra  Rybaczka,
a sfinansowała ją Galeria La Basilica w Barcelonie.

Przewodniczący poinformował, że cytat: „moim zdaniem Prezydent Miasta nie może decydować i nadzorować
co ma być pokazywane w muzeach,  czy na wystawach w galeriach.  Cenzura już była. Jednak uważam,
że odpowiedzialność powinna być, ale to jest odpowiedzialność zarządzających tymi jednostkami. Wiem, że
była w Polsce niejedna taka wystawa gdzie część widzów była przeciwna i przekazała sprawę do sądu i sąd
rozpatrywał te sprawy i  wydawał stosowane wyroki.  Moim zdaniem nie może być tak aby Prezydent,  czy
służby pan Prezydenta były cenzorem i miały weryfikować to co ja w galerii bym chciał oglądać lub nie. Każdy
powinien odpowiadać za to co czyni.”. Koniec cytatu.

Radna Ewa Szymańska poinformowała, że jej zdaniem za to co dzieje się w mieście odpowiada Prezydent
Miasta.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący przypomniał, że 2 czerwca o godzinie 1700 w teatrze odbędzie się uroczysta sesja Rady
Miejskiej Legnicy.

Przewodniczący zwrócił  się z prośba do radnych o zgłaszanie się do pocztu standardowego na uroczystą
sesję w dniu 2 czerwca.

Do pocztu sztandarowego zgłosili się radni Grażyna Pichla, Piotr Żabicki, Anna Farmas-Czerwińska. 

Przewodniczący poinformował, że w czerwcu po zakończeniu sesji Rady Miejskiej wykonane zostanie zdjęcie
pamiątkowe.

Radny Kazimierz Hałaszyński poinformował, że po uzgodnieniu z przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej
Legnicy 12 czerwca br. o godzinie 1000 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu, Spraw Obywatelskich i Rodziny, Gospodarki.

Radny Sejmiku  Województwa Dolnośląskiego  Michał  Huzarski  pogratulował  Prezydentowi  Miasta  Legnicy
otrzymania absolutorium oraz zaprosił radnych do obejrzenia wernisażu w Muzeum Miedzi, poświęconego
szlachcie śląskiej, współfinansowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Szynalski zamknął  45 sesję Rady
Miejskiej Legnicy.

Protokółował:
Janusz Siczek
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Legnica, dnia 04.06.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN SZYNALSKI
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