
Informacja nr 23/13 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 
 
 

 W okresie od 20 grudnia 2012 r. do 21 stycznia 2013 r. odbyła się XXVII sesja Rady oraz 
6 posiedzeń Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej, 

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
 

Przewodniczący przekazał Radnym: 

• apel Teatru i mieszkańców o przygotowanie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 
Truskawkowe Pole wyznaczonej części Parku Miejskiego. 

 
Przewodniczący Rady przekazał Prezydentowi: 

� skargę mieszkańców Legnicy na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy Nr XI/98/07 
z 30.07.20007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy - jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej 
i Działkowej. 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność § 12 ust. 3 odnośnie 
wyrazu „wszelkich”, w zakresie wyrażenia „oraz w niezbędnym zakresie przeprowadzić badania 
architektoniczne / konserwatorskie”, § 13 ust. 3 odnośnie wyrazu „wszelkich” i w zakresie 
wyrażenia „jak i w ich otoczeniu (w granicach działki, na której są zlokalizowane” oraz § 13 ust. 4 
w uchwale Nr XVII/168//12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru Staromiejskiego centrum Legnicy – dla terenów MU9.1 i U6.1: 
 
Ponadto: 

• w dniu 27.12.2012 r. na XXVII sesji Rady pan Lesław Rozbaczyło złożył ślubowanie jako 
nowy radny Rady Miejskiej Legnicy, 

• w Radzie Miejskiej powstał Klub Radnych Niezależnych i w związku z tym przestał istnieć 
Klub Radnych SLD. 

 
2. Komisje Rady: 

 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt.: „Działalność Punktu Opieki nad Matką 
i Dzieckiem w Legnicy.”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 

• zapoznała się z pismem w sprawie apelu pracowników służby zdrowia do 
parlamentarzystów nt. projektów ustaw dotyczących metody „in vitro”. 

 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 

• zwizytowała kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Legnicy pod kątem walorów 
sakralnych i kulturalnych. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 

• zapoznała się z pismem w sprawie apelu pracowników służby zdrowia do 
parlamentarzystów nt. projektów ustaw dotyczących metody „in vitro”.   

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 

• przydzieliła zadania kontrolne na I kwartał 2013 r. w zakresie: 
� kontrola odroczeń i umorzeń podatków lokalnych za rok 2012, 
� kontrola działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy w roku 2012, 
� ocena realizacji wniosków przyjętych przez komisję Rewizyjną po zakończonych 

kontrolach w latach 2011-2012,  
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• zapoznała się z korespondencją, 
 
Komisje: Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  

• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne, 

• zapoznała się z apelem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy w sprawie nadania nazwy 
„Truskawkowe Pola” dla wyznaczonej części Parku Miejskiego w okolicy Muszli 
Koncertowej,. 

 
Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 8 interwencji mieszkańców, 5 załatwili we własnym zakresie, 

3 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  

− przydzielenie mieszkania komunalnego, 

− unijnego programu walki z „ Wykluczeniem Cyfrowym”, 

− usunięcia awarii wind na przejściu przy ul. Piłsudzkiego, 

− bezpieczeństwa mieszkańców, 

− zwiększenia patroli straży miejskiej, 

− wybudowania parkingu na ul. Heweliusza, 

− podniesienia czynszu za mieszkanie komunalne, 

− nieprawidłowego parkowania samochodów przy ul. Rynek 12-15. 
 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli 2 interpelacje- zapytania  z tego 1 na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- umożliwienia mieszkańcom ul. Młynarskiej 5 wykupu abonamentu uprawniającego parkowanie 

pojazdów w strefie parkowania, 
- korzystania z linii autobusowej MPK w dni wolne od pracy. 

 
 

 

Dyrektor Biura Rady 
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Przewodniczący Rady 
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