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Protokół Nr I/06
dwudniowej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Legnicy
odbytej w dniu 24 listopada 2006 r. w godz. od 1000 do 1350
i 28 listopada 2006 r. w godz. 1000 do 1220 
w sali nr 226 Urzędu Miasta Legnicy


Przed przystąpieniem do obrad Rada uczciła minutą ciszy pamięć górników poległych w kopalni węgla „Halemba” w Rudzie Śląskiej.

Sesję otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny pan Krystyn Kostrowicki.

Na stan 25 radnych w sesji uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny Krzysztof Opaliński. Jest quorum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Prowadzący powitał:
·	Sekretarza Stanu w Ministerstwie Budownictwa posła na sejm RP – pana Piotra Ślusarczyka,
·	Prezydenta Miasta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego,
·	zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka,
·	Sekretarza i Skarbnika Miasta – lista obecności stanowi zał. 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.


Ad. pkt. 2.   Złożenie ślubowania przez radnych

Prowadzący radny Krystyn Kostrowicki poinformował, że zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołany kolejno radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”, każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „ Tak mi dopomóż Bóg” po słowie „ślubuję”.

Prowadzący poprosił zebranych o powstanie i wprowadzenie sztandaru.

Najmłodszy wiekiem radny pan Jacek Baczyński odczytał rotę:

 Rota.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Radni złożyli ślubowanie wg odczytanej listy obecności.

Prowadzący podziękował za złożenie ślubowania i stwierdził, że radni objęli mandat Radnego Miasta Legnicy. Poprosił zebranych o powstanie i wyprowadzenie sztandaru.

Prowadzący udzielił głosu prezydentowi miasta Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu.

Prezydent podziękował za współpracę i zaangażowanie w sprawy miasta przedniemu Przewodniczącemu Rady Miejskie Legnicy  panu Czesławowi Kozakowi i wręczył pamiątkową plakietę upamiętniającą włożony trud i pracę dla dobra miasta.

Pan Czesław Kozak poprzedni Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy – podziękował za wyróżnienie jego osoby, równocześnie pogratulował wszystkim wyboru na radnego oraz Prezydentowi Miasta, życząc im  wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Przystąpiono do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej Legnicy.
Prowadzący Krystyn Kostrowicki przedstawił zaproponowany porządek obrad sesji przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Czesława Kozaka.
Proponowany porządek obrad radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Prowadzący odczytał porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD 
1.	Otwarcie sesji.
2.	Złożenie ślubowania przez radnych.
3.	Podjecie uchwał w sprawie:
1)	wyboru przewodniczącego Rady,
2)	wyboru wiceprzewodniczących Rady,
3)	wyboru składów osobowych komisji problemowych Rady,
4)	zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2006 – druk 3/I,
5)	zaciągnięcia długoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – druk 4/I,
6)	wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości – druk 7/I.
4.	 Komunikaty i sprawy różne.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Radny Adam Wierzbicki zgłosił wniosek o dwugodzinną przerwę w obradach.

Radny Wojciech Cichoń zgłosił wniosek przeciwny.

Radny Ryszard Kępa zgłosił wniosek o jednogodzinną przerwę w obradach.

Radna Ewa Czeszejko – Sochacka poparła wniosek o przerwę jednogodzinną.

Radny Adam Wierzbicki wycofał wniosek o dwugodzinną przerwę w obradach i wyraził zgodę na jednogodzinną przerwę w obradach.

Radny Wojciech Cichoń wycofał wniosek przeciwny. 

Prowadzący radny Krystyn Kostrowicki ogłosił jednogodzinną przerwę w obradach.
Sprzeciwu nie zgłoszono.

Po przerwie prowadzący wznowił obrady sesji.

Przystąpiono do realizacji zatwierdzonego porządku obrad.
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie

Ad. pkt 3. 1)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy

Prowadzący poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. 


Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy.

Radny Adam Wierzbicki - zgłosił kandydaturę radnej Ewy Szymańskiej..

Radna Ewa Szymańska wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady.

Uwag do kandydatki nie zgłoszono.

Radny Krzysztof Dybek zgłosił kandydaturę radnego Roberta Kropiwnickiego na przewodniczącego Rady.

Radny Robert Kropiwnicki wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady.

Uwag do kandydata nie zgłoszono.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Na wniosek prowadzącego radni zgłosili kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Prowadzący odczytał listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i postawił pod głosowanie.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada jednogłośnie, 24 głosami za, ( w tym 6 głosów „za” – radnych: Krystyn Kostrowicki, Robert Kropiwnicki, Zbigniew Dudek, Bogumiła Słomczyńska Klaudiusz Mozolewski, Paweł Frost, którzy głosowani ręcznie z powodu awarii urządzenia do głosowania ) powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
1.	Krystyna Gizicka – Krasińska
2.	Mieczysław Cisło
3.	Zbigniew Dudek
4.	Jan Szynalski.

Prowadzący ogłosił krótką przerwę do czasu ukonstytuowania się i przygotowania przez Komisję kart do głosowania.

Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej prowadzący wznowił obrady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Krystyna Gizicka – Krasińska przedstawiła zasady tajnego głosowania:
1.	Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku X w jednej kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za jego wyborem na przewodniczącego Rady.
2.	Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znaku X w więcej niż jednej kratce, głos taki uważa się za nieważny. 
3.	Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X w karcie obok nazwiska żadnego kandydata lub wypełni kartę w sposób niezgodny z pkt 1, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
4.	Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.
Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności nazwiska radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę.
Odczytane zasady głosowani stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Po głosowaniu, prowadzący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję wyników głosowania tajnego.

Po powrocie Komisji prowadzący wznowił obrady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Krystyna Gizicka – Krasińska odczytała protokół wyników głosowania tajnego stwierdzający wybór radnego Roberta Kropiwnickiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Prowadzący, odczytał podjętą w głosowaniu tajnym uchwałę Nr I/1/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy ( radnego Roberta Kropiwnickiego )
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Prowadzący, złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady panu Robertowi Kropiwnickiemu, przekazał insygnia władzy („łańcuch” z herbem miasta ) oraz prowadzenie dalszej części sesji.

Przewodniczący Rady podziękował za wybór i przejął prowadzenie sesji.

Radny Krystyn Kostrowicki zgłosił wniosek o przerwę w obradach.

Radna Ewa Czeszejko – Sochacka zgłosiła wniosek przeciwny.

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o przerwę w obradach.

Rada przyjęła wniosek o przerwę w obradach stosunkiem głosów: za - 13 ( w tym 3 głosy „za” - radnych: Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania ),             przeciwne – 6, wstrzymujące – 4.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji Rady.

Ad. pkt 3. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy

Przewodniczący Rady Robert Kropiwnicki poinformował, że zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu Legnicy, Rada wybiera ze swego grona trzech wiceprzewodniczących. – Wyboru dokonamy w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący zgłosił kandydatów na wiceprzewodniczących Rady:
1.	radną Ewę Szymańską
2.	radnego Krzysztofa Dybka
3.	radnego Ryszarda Kępę.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Uwag do kandydatów nie zgłoszono.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował by pracę kontynuowała powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna. 

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i poprosił Komisję o rozdanie radnym kart do głosowania a przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej prosił o przedstawienie zasad głosowania tajnego. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Krystyna Gizicka – Krasińska poinformowała, że zasady głosowania są podobne jak przy wyborze Przewodniczącego Rady tj. Uprawnieni do głosowania są wszyscy radni. Na karcie do głosowania są podane 3 kandydatury w kolejności alfabetycznej – Krzysztof Dybek, Ryszard Kępa, Ewa Szymańska. Należy dokonać wyboru poprzez postawienie znaku X przy osobach wybranych. Jeżeli nie będzie znaku X głos jest również ważny lecz bez dokonania wyboru. Nieważny głos jest wówczas gdy karta będzie podarta, pokreślona lub uniemożliwi Komisji Skrutacyjnej jednoznaczne odczytanie podjętej decyzji.

Przystąpiono do głosowania. Głosowanie odbyło się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności nazwiska radnego, który w obecności komisji podchodził do urny i wrzucał do niej kartę.

Po głosowaniu, Przewodniczący ogłosił przerwę do czasu obliczenia przez Komisję wyników głosowania tajnego.

Po powrocie Komisji Przewodniczący wznowił obrady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Krystyna Gizicka – Krasińska odczytała protokół wyników głosowania tajnego stwierdzający wybór na wiceprzewodniczących Rady radnych: Krzysztofa Dybka, Ryszarda Kępę, Ewę Szymańską. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w zaklejonej kopercie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący, odczytał podjętą w głosowaniu tajnym uchwałę Nr I/2/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Legnicy ( radnych: Krzysztofa Dybka, Ryszarda Kępę, Ewę Szymańską )
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący złożył gratulacje nowo wybranym wiceprzewodniczącym i zaprosił do stołu prezydialnego.

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 3. 3)  Podjęcie uchwał w sprawie wyboru składów osobowych komisji problemowych Rady.

Przewodniczący poinformował, że Rada ma do powołania następujące Komisje: 
1.	Budżetu i Finansów
2.	Spraw Obywatelskich i Rodziny
3.	Gospodarki i Rozwoju Miasta
4.	Edukacji, Kultury i Sportu
5.	Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej
6.	Kapituły i Statutu
7.	Rewizyjną

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 13 pkt 2  Statutu Legnicy, minimalny skład osobowy stałej komisji Rady wynosi 5 radnych.


Przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, którzy wcześniej zadeklarowali pracę w Komisji Budżetu i Finansów.
1.	Klaudiusz Mozolewski,
2.	Anna Płucieniczak,
3.	Ewa Szymańska,
4.	Robert Kropiwnicki,
5.	Jan Szynalski,
6.	Michał Huzarski,
7.	Ewa Czeszejko – Sochacka,
8.	Krystyna Gizicka – Krasińska.
Radni potwierdzili deklarację pracy w Komisji.
Wykaz radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Więcej osób nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  Budżetu i Finansów.

Rada podjęła uchwałę Nr I/3/06 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania) , przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny

Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, którzy wcześniej zadeklarowali pracę w Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny:
1.	Paweł Frost,
2.	Mieczysław Cisło,
3.	Jan Kurowski,
4.	Krzysztof Dybek,
5.	Jacek Baczyński,
6.	Kazimierz Hałaszyński,
7.	Włodzimierz Kalski.
Radni potwierdzili deklarację pracy w Komisji.
Wykaz radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Więcej osób nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  Spraw Obywatelskich i Rodziny.

Rada podjęła uchwałę Nr I/4/06 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny Rady Miejskiej Legnicy. stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania) , przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta

Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, którzy wcześniej zadeklarowali pracę w Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta:
1.	Adam Wierzbicki,
2.	Jan Szynalski,
3.	Michał Huzarski,
4.	Paweł Frost,
5.	Ewa Szymańska,
6.	Krystyn Kostrowicki,
7.	Wojciech Cichoń,
8.	Włodzimierz Kalski,
9.	Krystyna Gizicka – Krasińska.
Radni potwierdzili deklarację pracy w Komisji.
Wykaz radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Więcej osób nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  Gospodarki i Rozwoju Miasta.

Rada podjęła uchwałę Nr I/5/06w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Legnicy stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania) , przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


Przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, którzy wcześniej zadeklarowali pracę w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu:
1.	Mieczysław Stembalski,
2.	Zbigniew Dudek,
3.	Jacek Baczyński,
4.	Bogumiła Słomczyńska,
5.	Jan Kurowski,
6.	Kazimierz Hałaszyński,
7.	Ewa Czeszejko – Sochacka,
8.	Wojciech Cichoń. 
Radni potwierdzili deklarację pracy w Komisji.
Wykaz radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Więcej osób nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu.

Rada podjęła uchwałę Nr I/6/06 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania) , przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.


Przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej

Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, którzy wcześniej zadeklarowali pracę w Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej:
1.	Mieczysław Stembalski,
2.	Małgorzata Czeszejko – Sochacka,
3.	Michał Huzarski,
4.	Bogumiła Słomczyńska,
5.	Krzysztof Dybek,
6.	Włodzimierz Tulejko,
7.	Mieczysław Cisło,
8.	Ryszard Kępa.
Radni potwierdzili deklarację pracy w Komisji.
Wykaz radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Więcej osób nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej.

Rada podjęła uchwałę Nr I/7/06 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  Rady Miejskiej Legnicy stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania) , przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.


Przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy

Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, którzy wcześniej zadeklarowali pracę w Komisji Kapituły i Statutu:
1.	Bogumiła Słomczyńska,
2.	Małgorzata Czeszejko – Sochacka,
3.	Krystyn Kostrowicki,
4.	Jacek Baczyński,
5.	Paweł Frost,
6.	Mieczysław Cisło,
7.	Krzysztof Dybek,
8.	Jan Kurowski,
9.	Kazimierz Hałaszyński,
10.	Wojciech Cichoń,
11.	Ryszard Kępa.
Radni potwierdzili deklarację pracy w Komisji.
Wykaz radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Więcej osób nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  Kapituły i Statutu.

Rada podjęła uchwałę Nr I/8/06 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania), przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.


Przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. 
Przewodniczący przedstawił składy osobowe powołanych klubów:
I. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości:
1.	Jan Kurowski – przewodniczący,
2.	Ewa Szymańska – zastępca przewodniczącego,
3.	Jacek Baczyński – członek,
4.	Mieczysław Cisło – członek,
5.	Krzysztof Opaliński – członek,
6.	Adam Wierzbicki – członek.

II. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej:
1.	Paweł Frost – przewodniczący,
2.	Robert Kropiwnicki – zastępca przewodniczącego,
3.	Zbigniew Dudek – skarbnik,
4.	Klaudiusz Mozolewski – rzecznik,
5.	Bogumiła Słomczyńska – sekretarz.

III. Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego:
1.	Ewa Czeszejko – Sochacka – przewodnicząca,
2.	Małgorzata Czeszejko – Sochacka - członek,
3.	Krystyna Gizicka – Krasińska – członek,
4.	Włodzimierz Kalski – członek,
5.	Ryszard Kępa – członek.

IV. Klub Radnych Lewica i Demokraci:
1.	Kazimierz Hałaszyński – przewodniczący,
2.	Wojciech Cichoń – członek,
3.	Mieczysław Stembalski – członek,
4.	Michał Huzarski – członek.
V. Klub Radnych Forum Legnickiego:
1.	Krzysztof Dybek – przewodniczący,
2.	Jan Szynalski – członek,
3.	Włodzimierz Tulejko – członek.

VI. Klub Radnych Ligi Polskich Rodzin:
1.	Krystyn Kostrowicki – przewodniczący,
2.	Anna Płucieniczak – członek.

Przewodniczący odczytał nazwiska radnych zgłoszonych przez Kluby do pracy w Komisji Rewizyjnej:
1.	Klaudiusz Mozolewsko,
2.	Krystyn Kostrowicki,
3.	Włodzimierz Tulejko,
4.	Adam Wierzbicki,
5.	Anna Płucieniczak,
6.	Zbigniew Dudek,
7.	Wojciech Cichoń,
8.	Mieczysław Stembalski,
9.	Ewa Czeszejko – Sochacka,
10.	Krystyna Gizicka – Krasińska,
11.	Włodzimierz Kalski.
Radni potwierdzili deklarację pracy w Komisji.
Wykaz radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Więcej osób nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  Rewizyjnej.

Rada podjęła uchwałę Nr I/9/06 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy  stosunkiem głosów: za – 24 ( w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania) , przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu

Przewodniczący Rady Robert Kropiwnicki ogłosił przerwę w obradach sesji do wtorku 28 listopada 2006 r. godz. 1000  , Jednocześnie poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 1350 zbierze się Komisja Budżetu i Finansów w celu ukonstytuowania się. 

Prezydent zwrócił się z prośbą do radnych o podjęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie pominięcia miasta Legnicy przy tworzeniu Okręgowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, równocześnie poinformował, że w dniu dzisiejszym przedłożył drugą autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2006. 

Przewodniczący poinformował, że na wtorkowej sesji w dniu 28 listopada br. Rada rozpatrzy stanowisko.


Ciąg dalszy sesji – 28 listopada 2006 r.


Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Robert Kropiwnicki wznowił rozpoczętą 24 listopada 2006 r. I sesję Rady Miejskiej Legnicy.
Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych.. Nieobecny usprawiedliwiony radny Mieczysław Cisło.  Jest quorum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 24 do protokołu.

Przewodniczący powitał:
·	Prezydenta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego,
·	zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka,
·	Sekretarza Miasta - lista stanowi zał. nr 25 do protokołu, 
·	dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących z Radą, dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji - lista stanowi zał. nr 26 i 27 do protokołu,
·	przedstawicieli mass- mediów,
·	mieszkańców miasta,
·	wszystkich Radnych.

Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie:
·	Pani Ewa Szymańska 
·	Pan Krzysztof Dybek
·	Pan Ryszard Kępa.

Przewodniczący poinformował, że przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, zostanie złożone ślubowanie przez radnego Krzysztofa Opalińskiego. Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu roty radny wypowiada słowo „ślubuję”. Radny po słowach „ślubuję” może dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący odczytał Rotę.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Radny Krzysztof Opaliński wypowiedział słowo „ślubuję”

Przewodniczący podziękował za złożenie ślubowania i stwierdził, że radny Krzysztof Opaliński objął mandat Radnego Miasta Legnicy.

Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta pismem z dnia 22 listopada 2006 r. wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie pominięcia miasta Legnicy przy tworzeniu Okręgowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie pominięcia miasta Legnicy przy tworzeniu Okręgowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 23 (w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.
Projekt stanowiska  stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Legnicy.

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Legnicy.
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za – 23 (w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania ), przeciwne – 0, wstrzymujące – 0.

Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały w punkcie 3. 4) porządku obrad.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Przewodniczący udzielił głosu Prezydentowi Miasta Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu.

Prezydent wspólnie z panem Adamem Koniecznym Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wyrazili podziękowanie za pracę w zespole fundatorów sztandaru dla Straży Pożarnej. Wspólnie wręczyli wyróżnionym osobom pamiątkowe plakietki. Plakietki otrzymali pani Ewa Czeszejko – Sochacka, pani Maria Kubasik, pan Krzysztof Dybek, pan Jerzy Bednarz, pan Ryszard Kępa.
Prezydent jeszcze raz podziękował wszystkim za udział w pracach Komitetu i zaprosił do udziału w pracach na rzecz ufundowania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

PORZĄDEK OBRAD 
3.	Podjecie uchwał w sprawie:
4)	uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Legnicy.
5)	zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2006 – druk 3/I,
6)	zaciągnięcia długoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – druk 4/I,
7)	wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości – druk 7/I,
4. Stanowisko Rady Miejskiej Legnicy.
5. Komunikaty i sprawy różne.

Ad. pkt 3. 4) Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Legnicy.

Przewodniczący poinformował, że radny Krzysztof Opaliński wyraził chęć pracy w Komisjach:
1.	Edukacji, Kultury i Sportu,
2.	Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej,
3.	Rewizyjna.

Przewodniczący zapytał radnego, czy wyraża akces pracy w komisjach.

Radny Krzysztof Opaliński potwierdził chęć pracy w komisjach. 

Radny Ryszard Kępa zgłosił chęć pracy w Komisji Budżetu i Finansów. 

Radny Paweł Frost zgłosił do pracy w Komisji Kapituły i Statutu radnego Klaudiusza Mozolewskiego. 

Radna Ewa Czeszejko – Sochacka zgłosiła do pracy w Komisji Kapituły i Statutu radną Krystynę Gizcką – Krasińską.

Radny Wojciech Cichoń zgłosił do pracy w Komisji Rewizyjnej radnego Michała Huzarskiego.
Radni wyrazili akces do pracy w komisjach.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do zgłoszonych kandydatur?

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował głosowanie blokiem w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji problemowych Rady.

Sprzeciwu nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Legnicy.

Rada podjęła uchwałę Nr I/10/06 w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej Legnicy  stosunkiem głosów : za – 21 (w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania ),           przeciwne – 1, wstrzymujące – 1.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.


Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach sesji w celu ukonstytuowania Komisji Rady Miejskiej.


Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i przekazał dalsze prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady Ryszardowi Kępie.


Ad. pkt 3. 5) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2006 ( druk – 3/I).

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami Prezydenta Miasta z dnia 24 i 28 listopada 2006 r. oraz drugą wersję projektu uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Ewa Czeszejko – Sochacka poinformowała, że w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie zaopiniowała drugą wersje projektu uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2006 wraz z drugą autopoprawką. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada podjęła uchwałę Nr I/11/06 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2006 wraz z autopoprawką -  stosunkiem głosów: za – 21 (w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania ), przeciwne – 0, wstrzymujące – 2.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad. pkt 3. 6) 	Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  ( druk – 4/I ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada podjęła uchwałę Nr I/12/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - stosunkiem głosów: za – 23 (w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania ), przeciwne – 0, wstrzymujące – 2.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do projektu uchwały. 


Ad. pkt 3. 7) 	Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości ( druk – 7/I ).

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady Robert Kropiwnicki zgłosił wniosek o treści: „pozostawić podatek od nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarcze na poziomie roku 2006, czyli wedle stawki 18,43 zł/m2 – poprawka do § 1 pkt 2 druku 7/I”.
Wniosek stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Radna  Ewa Czeszejko – Sochacka zgłosiła wniosek przeciwny. 

Radny Krystyn Kostrowicki – poinformował, że w projekcie uchwały brak jest podania przyczyn dokonania podwyżek podatku od nieruchomości. Klub Radnych Ligi Polskich Rodzin będzie głosował przeciw projektowi uchwały.

Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski – poinformował, że proponowane w projekcie uchwały stawki zostały przyjęte w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik wzrostu cen na rok 2007, ustalony został przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wyniósł 0,9%. Wszystkie skutki działania tej uchwały zostały przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007. Gmina Legnica mając na względzie aspekty społeczne wprowadza liczne ulgi podatkowe polegające na zwolnieniach od podatku od nieruchomości. Zwolnienia podatkowe motywują do zwiększenia aktywności firmy inwestujące na naszym terenie. Jednak nie da się osiągnąć zwiększenia wydatków własnych gminy bez podniesienia podatków, podyktowane jest to również brakiem dotacji z budżetu państwa. Projekt uchwały przewiduje między innymi zwiększenie podatku od nieruchomości dla hipermarketów. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym. 

Grażyna Pinkowicz Główna Księgowa Urzędu Miasta Legnicy – poinformowała, że w ciągu ostatnich 2 lat w związku z prywatyzacją lokali mieszkalnych nastąpił ubytek dochodów gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Prywatyzacja gruntów w zasobach spółdzielczych będzie w dalszym ciągu kontynuowana, co spowoduje dalszy spadek dchodów gminy z tego tytułu. Pozostanie jako  dochód własny gminy  podatek od nieruchomości.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa – odczytał i postawił pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady.

Rada nie przyjęła wniosku stosunkiem glosów: stosunkiem głosów: za – 8 (w tym 3 głosy „za” radnych: Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania ),             przeciwne – 10, wstrzymujące – 5 ( w tym jeden głos „wstrzymujący” radna Bogumiła Słomczyńska – awaria urządzenia do głosowania ) .

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa postawił pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada nie podjęła uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości - stosunkiem głosów: za – 10,  przeciwne – 11 (w tym 3 głosy „przeciw” radnych: Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania , wstrzymujące – 2 ( w tym jeden głos „wstrzymujący” radna Bogumiła Słomczyńska – awaria urządzenia do głosowania ).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad. pkt  4.  Stanowisko Rady Miejskiej Legnicy

Stanowisko otrzymali wszyscy radni.

Uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa postawił pod głosowanie stanowisko

Rada podjęła Stanowisko w sprawie pominięcia miasta Legnicy przy tworzeniu Okręgowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – stosunkiem głosów: za – 19 (w tym 4 głosy „za” radnych: Bogumiła Słomczyńska, Paweł Frost, Klaudiusz Mozolewski, Zbigniew Dudek - awaria urządzenia do głosowania ), przeciwne – 0, wstrzymujące – 4.
Stanowisko stanowi załącznik nr 35 do projektu uchwały. 


Ad. pkt 5.  Komunikaty sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował że:
1)	Klub Sportowy „WANKAN” zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o wsparcie finansowe na organizowane przez Klub III Zimowe Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu. Celem zawodów jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, a także promocja miasta. Zaproponował przeznaczyć z budżetu Rady kwotę 200 zł. na dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.
Sprzeciwu nie zgłoszono. Rada wyraziła zgodę na zakup dyplomów. 
Kopia pisma stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
2)	następna sesja odbędzie się na początku grudnia, po ogłoszeniu wyników wyborów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.  Na sesji Prezydent Miasta złoży ślubowanie. Sesja robocza planowana jest  28 grudnia br.  


3)	wcześniej odbędą się posiedzenia komisji wg następującego porządku:
-	wtorek 5 grudnia - Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej,

-	czwartek 7 grudnia - Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny,
-	piątek 8 grudnia - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
-	poniedziałek 11 grudnia - Komisja Rewizyjna,
-	wtorek 12 grudnia - Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta,
-	poniedziałek 18 grudnia - Komisja Budżetu i Finansów.
4)	Harmonogram sesji i posiedzeń komisji na 2007 rok przedstawię państwu po ukonstytuowaniu się komisji problemowych.
5)	radni zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych za 2006 r. wraz z informacją o terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2006 r. Jeżeli ktoś z państwa prowadzi taką działalność zobowiązany jest do jej zaprzestania w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
 Ponadto, radny zobowiązany jest do złożenia:
-	oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy,
-	oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez współmałżonków, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi. 
Druki radni otrzymają w Biurze Rady również pomoc w ich wypełnieniu.

6)	Karty i kluczyki  proszę zostawić na sali.
7)	Proszę przynieść zdjęcia do legitymacji.
8)	Diety wypłacane będą zawsze w dniu sesji. Jeśli koś zechce by diety przelewane były na konto – formalności proszę załatwić w Biurze Rady

Wiceprzewodniczący Ryszard Kępa złożył wniosek o zmianę zapisu w liście obecności radnych na sesji Rady polegającą na składaniu przez radnych jednego podpisu na początku sesji, zamiast dwóch dotychczasowych ( na początku sesji i na koniec ).

Sprzeciwu nie zgłoszono.
Rada przyjęła wniosek jednomyślnie przez aklamację.

Wiceprzewodniczący Ryszard Kępa poinformował, że po sesji odbędą się posiedzenia Komisji Kapituły i Statutu oraz Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny w celu ukonstytuowania się.   

Radny Adam Wierzbicki – złożył interpelację w sprawie przywrócenia ruchu jednokierunkowego na ul. Paderewskiego.
Interpelacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Więcej uwag nie zgłoszono.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa zamknął I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej Legnicy.

Protokółował:
Janusz Siczek
PROWADZĄCY OBRADY
RADNY SENIOR

KRYSTYN  KOSTROWICKI 
PRZEWODNICZĄCY  RADY



ROBERT  KROPIWNICKI

