
Informacja nr 5/2011 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 19 kwietnia do 23 maja 2011 r. odbyła się VII sesja Rady oraz 6 posiedzeń 
komisji. 
 
1. Przewodnicz ący Rady: 
• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej oraz 
IX uroczystej sesji, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
 
Przewodnicz ący przekazał 
 
Radnym: 
− zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budŜetu miasta na rok 2011. 
 
Prezydentowi: 
– interwencję mieszkanki w sprawie udzielenia pomocy w przyznaniu mieszkania komunalnego. 

 
Wojewoda Dolno śląski: 
− rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił § 2 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 1-5 oraz ust. 7-8 

uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr VI/57/11 z 28.03.2011 w sprawie ustalenia cen 
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy 
Legnica, 

− skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na  uchwałę Rady Miejskiej 
Legnicy Nr V/49/11 z 28.02.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Legnica. 
 

2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
• zapoznała się z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych i oczyszczalnią ścieków 

LPWiK S.A. w Legnicy, 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 

– Gospodarowanie odpadami na Składowisku Odpadów Komunalnych w Legnicy, 
– Dostępnych dla mieszkańców Legnicy programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyły 
wspólne posiedzenie, podczas którego: 
• zwizytowały Miejskie Przedszkole Nr 14 przy ul. K. Puchatka oraz w szkołę podstawową Nr 18 

przy ul. Grabskiego, 
• przyjęły do akceptującej wiadomości materiał pn. „Tworzenie warunków do upowszechniania 

wychowania przedszkolnego (wychowanie przedszkolne, placówki niepubliczne ) oraz 
przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków.”.  

• omówiły i zaopiniowały materiały sesyjne. 
 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, na którym:  
• zapoznała się z funkcjonowaniem Zakładu Produkcji Wody, zaawansowaniem inwestycji 

pn. Budowa cmentarza komunalnego  Etap I oraz inwestycji pn. Przebudowa drogi krajowej 
nr 94 w Legnicy; Etap I ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej oraz zapoznała 
się z informacją nt. Budowy cmentarza komunalnego i informacją dot. zaawansowania działań 
inwestycyjnych w zakresie przebudowy ul. Bydgoskiej i Chojnowskiej,  

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła: 

� wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi miasta Legnicy za rok 2010, 
� protokoły z kontroli w zakresie wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2010, 
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� wraz z wnioskiem protokół kontroli w zakresie „Współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi w latach 2009-2010 w wymiarze finansowym i funkcjonalnym, 
• przydzieliła zadania kontrolne na II kwartał 2011 r. 
 
Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją. 
 
3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 11 interwencji mieszkańców, w tym 3 załatwili we własnym 
zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− zmiany organizacji ruchu na ul. Kwiatkowskiego, 
− przydzielenia mieszkania, 
− wybudowania placu zabaw dla dzieci w okolicy ul. Witelona, 
− przeprowadzenia remontu dachu w budynku przy ul. Ściegiennego 43, 
− umoŜliwienia wykupu mieszkania komunalnego, 
− cofnięcia pozwolenia na sprzedaŜ alkoholu, 
− przydzielenia mieszkania socjalnego, 
− podjęcia działań przez StraŜ Miejską w sprawie umieszczenia oznakowania „strefa 

zamieszkania” przy ul. Fredry, 
− wyraŜenia zgody na postawienie garaŜu blaszanego, 
− ograniczenia nadmiernego hałasu podczas odbywających się „Juwenaliów” w pobliŜu 

ul. Sejmowej, 
− zmniejszenia stawki za usługi opiekuńcze. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złoŜyli ogółem 6 interpelacji, zapytań, w tym jedno zapytani na sesji. 
 Interpelacje i zapytanie dotyczyły: 
- utrzymania porządku na podwórku przy ul. Piekarskiej, 
- podania aktualnego zadłuŜenia miasta Legnicy, 
- wybudowania parkingu wzdłuŜ ul. Sosnkowskiego i Staffa, 
- podania informacji, jakie działania były podejmowane przez gminę w związku 

z przynaleŜnością do Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”, 
- naprawienia nawierzchni ul. Gwiezdnej, 
- dokumentacji technicznej na przeprowadzenia remontu ul. Chojnowskiej. 
 
 
Dyrektor Biura Rady 
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Przewodnicz ący Rady 
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