
Informacja nr 10/2011 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 25 października do 21 listopada 2011 r. odbyła się XIII sesja Rady, 
6 posiedzeń Komisji problemowych Rady.  
 
1. Przewodnicz ący Rady: 

• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• objął Honorowym Patronatem XII Mistrzostwa Polski Seniorów Open Karate Kyokushin 

organizowanych w Legnicy. 
 
Przewodnicz ący przekazał 
 
Radnym: 
• zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie budŜetu miasta Legnicy na rok 2012, 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011, 
• pismo pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w sprawie zabezpieczenia 

środków w budŜecie miasta na podwyŜki dla pracowników MOPS w 2012 r. 
 
Prezydentowi: 

• Informacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa o przyznanych dotacjach w 2011 r.  na prace 
remontowe obiektów zabytkowych: Akademii Rycerskiej, Katedry pw. św. Ap. Piotra 
i Pawła oraz Parafii pw. NMP.  
 

Wojewoda Dolno śląski stwierdził niewaŜność uchwały Nr XII/113/11 z 26.09.2011 r. w sprawie 
załoŜenia Cmentarza Komunalnego dla miasta Legnicy w rejonie wsi Jaszków – Lipce. 
 
2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 
- „Stan krwiodawstwa w mieście Legnica. Działania podejmowane na rzecz zabezpieczenia 

w krew, promowanie honorowego krwiodawstwa”. 
- „Stan środowiska na terenie miasta Legnicy ( Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

środowiska we Wrocławiu )”. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
• przyjęła do wiadomości informację nt. „Funkcjonowanie rodzin zastępczych”. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła wraz z wnioskami protokół kontroli w zakresie oceny realizacji Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010, 
• skierowała do Prezydenta Miasta Legnicy zapytanie o treści: Czy moŜliwe jest 

przeznaczenie określonej kwoty na udostępnienie bocznych boisk w Parku Miejskim na 
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy w ramach gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 
na 2012 r. 

• zapoznała się z korespondencją. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła informacje nt.:  

- realizacji prac planistycznych w 2011 r. i propozycji na rok 2012, 
- realizacji zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2011 r.  
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• zapoznała się z działalnością Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przyjęła 

informację dot. działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
 
Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• komisja dokonała objazdu inwestycji miejskich na zadaniach: przebudowa ul. Bydgoskiej 

( od Lubińskiej do Szczytnickiej ) oraz budowa cmentarza komunalnego – pierwszy etap; 
droga dojazdowa, krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi 32 kwatery, ogrodzenie, aleje 
główne i boczne,  

• pozytywnie zaopiniowała informację nt.: Realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych 
w budŜecie miasta Legnicy za 9 miesięcy 2011 r., 

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

3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 7 interwencji mieszkańców, w tym 4 załatwili we własnym 
zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  
Interwencje dotyczyły:  
− naprawienia pieca co w mieszkaniu, 
− uporządkowania wnętrza podwórkowego przy ul. N. M. Panny 1, 
− zagospodarowania terenu na parking przy ul. Gombrowicza, 
− przydzielenia lokalu socjalnego, 
− zakłócania porządku mieszkańcom budynku przy ul. Kartuskiej 38przez sąsiada, 
− naprawienia przejścia dla pieszych przy ul. Młynarskiej - Witelona, 
− zwiększenia patroli policji i straŜy miejskiej w celu wyeliminowania poruszania się pojazdów 

z nadmierną prędkością na odcinku ul. Partyzantów – Rynek. 
−  

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złoŜyli ogółem 13 interpelacji, zapytań w tym 6 zapytań, interpelacji na sesji. 
 Interpelacje dotyczyły: 
- podania kosztów poniesionych przez gminę przy organizacji MłodzieŜowych Mistrzostw Świata 

w Łucznictwie, 
- zablokowanego zejścia na peron PKP przy wiadukcie na ul. Piłsudskiego, 
- podania sposobu finansowania spotkania Prezydenta Miasta z panią Jolantą Kwaśniewską w 

dniu 29.09.2011 r., 
- finansowania klubu sportowego piłki ręcznej „Siódemka” Miedź Legnica, 
- zwiększenia patroli StraŜy Miejskiej lub Policji na osiedlu „Sienkiewicza”, 
- przeprowadzenia remontu części muru cmentarza komunalnego, 
- stypendiów sportowych, 
- podania kosztów organizacji Mistrzostw Europy w szachach w 2012 r., 
- podania kosztów poniesionych przy organizacji MłodzieŜowych Mistrzostw Świata 

w Łucznictwie, 
- podanie liczby pustostanów będących w zasobach gminy, 
- podania wyników kontroli z postępu prac remontowych w „Teatrze Letnim”, 
- wykonania oświetlenia ulicy Zielnej, 
- udzielenia informacji, czy planowana jest likwidacja Izby Wytrzeźwień w Legnicy. 
 
 
 
Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 
 
 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


