
                                           

                                

 

Oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej Legnicy 

Wobec powtarzających w mediach, różnego rodzaju wypowiedzi oraz deklaracji osób 

odpowiedzialnych za rozwój legnickiej kultury i kierujących instytucjami kultury utrzymywanymi z 

publicznych środków, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej oświadcza co następuje: 

Budżet Legnickiego Centrum Kultury wzrósł w latach 2005 – 2009 o prawie 1,5 mln złotych 

(!!!) co ilustruje poniższe zestawienie. Nie znajdujemy więc żadnego uzasadnienia deklaracji o „koocu 

Legnickiej Orkiestry Symfonicznej” i „braku środków na organizację Dni Legnicy”. Skoro legnicka 

orkiestra grała, a dni Legnicy odbywały się do tej pory bez  żadnych zakłóceo przy niższych środkach 

w 2007 i w 2008 roku to skąd teraz takie larum?  Nawet po decyzji Rady Miejskiej w Legnicy o 

zmniejszeniu dotacji LCK o 400 tys. zł będzie ono dysponowało bardzo wysokim jak na dom kultury 

budżetem, w wysokości prawie 3 mln zł. Naszym zdaniem są to środki wystarczające na pokrycie 

działalności tej instytucji i pełne finansowanie jej działalności, podobnie jak było to w roku 2008, 

kiedy to budżet był zbliżony do obecnego. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że Rada Miejska 

wielokrotnie zwiększała fundusz tej placówki w trakcie roku, co również jest możliwe w roku 2010, 

jeśli znajdzie to uzasadnienie merytoryczne. Jednoznacznie sprzeciwiamy się próbom wywierania 

presji na Radę Miejską poprzez straszenie mieszkaoców odwołaniem wielu imprez i zakooczeniem 

działalności legnickich orkiestr. Budowanie klimatu strachu i wzajemnych oskarżeo na pewno nie 

służy współpracy pomiędzy Radą Miejską i Prezydentem, dlatego apelujemy o zaprzestanie tego typu 

działao i podjęcie wspólnej pracy dla dobra Legnicy. 

Budżet Legnickiego Centrum Kultury w latach 2005 – 2010: 

Rok 2005 - wykonanie - 2 262 000 zł  - plan na rok 2006 - 1 982 270 zł 

Rok 2006 - wykonanie - 2 377 564 zł -  plan na rok 2007 -  2 261 134 zł 

Rok 2007 - wykonanie - 2 880 354 zł -  plan na rok 2008 -  2 820 430 zł   

Rok 2008 - wykonanie - 3 179 917 zł  - plan na rok 2009 -  3 293 000  zł  +130 000 zł  na zakupy inwestycyjne  

Rok 2009 - wykonanie - 3 728 000 zł -  plan na rok 2010  - wg projektu budżetu  złożonego przez 

Prezydenta– 3 393 000 zł ,  uchwalony  przez Radę Miejską - 2 993 000 zł  
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Rady Miejskiej w Legnicy 

      Dr Robert Kropiwnicki  

Legnica, 5 stycznia 2010 r.  


