
Informacja nr 14/3/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 21 lutego do 19 marca 2012 r. odbyła się XVII sesja Rady, 7 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej, 

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
• uczestniczył w XXXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich odbywającym się 

w Karpaczu. 
 

Przewodnicz ący przekazał Prezydentowi: 
• wniosek Prokuratury Okręgowej o zmianę § 10 i § 11 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 

Legnicy Nr  VII/80/11  z 26.04.2011r. w sprawie ustalenia statutu śłobka Nr 4 w Legnicy, 
• interwencję mieszkańców ul. Grabowej w sprawie wykonania generalnego remontu 

nawierzchni ulicy, 
• pismo mieszkańca w sprawie uregulowania praw uŜytkowania terenu między ul. Torową 

a siedzibą Politechniki Wrocławskiej oraz wyjaśnienia przyczyn wymeldowania syna 
z mieszkania, 

• oraz radnym wniosek z Kancelarii Radcy Prawnego o zmianę zapisów uchwały Rady 
Miejskiej Legnicy Nr XVI/164/99 z 25.10.1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy obejmującego obszar 
ograniczony ulicami: Muzealną, F.Skarbka, W.Korfantego, A.Mickiewicza, Aleją 
Zwycięstwa, Leśną, Złotoryjską, Hutników i Nowym Światem, 

• ofertę Kancelarii Prawnej w sprawie utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej, 
• skargę Centrum Nauki i Biznesu „śak” sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy Nr XVI/383/09 z 26.10.2009 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom 
i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne a takŜe trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. 
 

Radnym: 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 

2012, 
• pismo mieszkańca Legnicy w sprawie przyznania renty inwalidzkiej i otrzymania pomocy 

społecznej, 
• stanowisko MłodzieŜowej Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zdrowej Ŝywności w sklepach 

szkolnych, 
• skargi złoŜone przez panów Leszka i Mariusza Mulawków, które zostały skierowane do 

Prezydenta Miasta oraz do Dyrektora ZDM. 
  
Wojewoda Dolno śląski - wszczął postępowanie nadzorcze  do uchwały Rady Miejskiej Legnicy 
Nr XVI/160/12 z 30.01.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych. 
 
2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 

• zwiedziła Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy oraz przyjęła do akceptującej 
wiadomości informację nt.: „Funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Legnicy”, 

• „omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• zapoznała się ze stanem lokalowym oraz funkcjonowaniem: Katolickiej Świetlicy 
Profilaktyczno-Wychowawczej „Rodzina” przy ul. Słubickiej oraz Domu św. Franciszka przy 
parafii św. Jana Chrzciciela przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała w Legnicy, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• zwiedziła obiekty Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy oraz przyjęła do akceptującej 
wiadomości informację pn. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieŜy 
świadczona przez instytucje i szkoły w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła wraz z wnioskami protokoły kontroli w zakresie: 

- zbadania zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy, 
- kontroli prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w 2011 r., 
- modernizacji ul. Chojnowskiej w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2011,  

• przedłuŜyła termin wykonania kontroli Zespołu Kontrolnego Nr 3 w zakresie kontroli zasad 
wynajmowania lokali dla organizacji pozarządowych za rok 2011 do 10 kwietnia 2012 r., 

• przydzieliła zadania kontrolne na II kwartał 2012 r. w zakresie: 
- kontrola przestrzegania prawa zamówień publicznych w zakresie przetargu na usługi 

sprzątania i ochrony w MPOS w 2011 r. – Zespół Kontrolny nr 2, 
- kontrola działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2011, w tym udostępniania 

bazy sportowo rekreacyjnej dla dzieci i młodzieŜy ( z wyłączeniem szkół ) za rok 2011 
– Zespół Kontrolny nr 1, 

- kontrola wykorzystania dotacji z budŜetu miasta na organizację mistrzostw Świata 
w Łucznictwie – Zespół Kontrolny nr 3.  

 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• zapoznała się ze stanem realizacji inwestycji pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii 

Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” oraz przyjęła informację w tym temacie, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 

Komisja Kapituły i Statutu odbyła posiedzenie na, którym: 
• przedstawiła kandydaturę do Nagrody Miasta Legnicy w roku 2012 oraz wytypowała 5 osób do 

przyznania odznaki „ZasłuŜony dla Legnicy” w 2012 r. 
 
Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła informację nt. „BieŜące utrzymanie dróg, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 

zimowego i oświetlenia ulicznego, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 5 interwencji mieszkańców, 3 załatwili we własnym zakresie, 
2 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− przyznania lokalu socjalnego, 
− zagospodarowania terenu przy ul. Kartuskiej, 
− naliczonego podatku od nieruchomości, 
− udzielenia pomocy w znalezieniu pracy, 
− przydzielenia mieszkania komunalnego. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złoŜyli 2 zapytania.  
Zapytania dotyczyły: 
- udzielenia informacji, czy planowana jest organizacja strefy kibica na Euro 2012, 
- planowanej budowy spalarni odpadów komunalnych w rejonie ul. Dobrzejowskiej.  

 
Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


