
Informacja nr 24/13 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 
 
 
 

 W okresie od 22 stycznia do 19 lutego 2013 r. odbyła się XXVIII sesja Rady oraz 
6 posiedzeń Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• przekazał do wiadomości publicznej komunikat  dotyczący możliwości składania wniosków  

o przyznanie wyróżnień przez Radę Miejską Legnicy w roku 2013, 
• Rada wybrała na przewodniczącego pana Jana Szynalskiego. 

 
Przewodniczący przekazał Radnym: 

• uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu miasta Legnicy w 2013 r., 

• Sprawozdanie  o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Legnicy 
w roku 2012. 

 
Przewodniczący Rady przekazał Prezydentowi: 

� oraz radnym wniosek o nazwanie jednej z ulic imieniem chirurga legnickiego pana 
Zdzisława Szulca, 

� prośbę Fundacji ICPPC o informowanie rolników o nielegalnej uprawie nasion genetycznie 
zmodyfikowanych. 
 

 
2. Komisje Rady: 

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

• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt.: „Zabezpieczenie usług opiekuńczych 
w domu osobom chorym, niepełnosprawnym.”, 

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

• zwizytowała Muzeum Miedzi w Legnicy oraz przyjęła i pozytywnie oceniła materiał 
pn. „Działalność statutowa Muzeum Miedzi w Legnicy w latach 2010-2012.”, 

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

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. 

przekazującym skargę pana Mariana Kulety na działalność Prezydenta Miasta Legnicy – 
komisja powołała Zespół Kontrolny nr 2 do przeprowadzenia kontroli w zakresie zbadania 
zasadności skargi. 

 
Komisje: Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  

• przyjęła materiał pn. „TBS- realizacja budownictwa wielorodzinnego”, 
• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• przyjęła wniosek w sprawie zbadania celowości wydawania magazynu miejskiego 

Legnica.eu. i skierowała go do Komisji Rewizyjnej.  
 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• w części wyjazdowej zapoznała się z funkcjonowaniem Świetlicy Parafialnej „Arka” przy 
ul. Nadbrzeżnej i Świetlicy Parafialnej przy ul. Sikorskiego w Legnicy, 

• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt.: „Funkcjonowania świetlic 
parafialnych.”.  

• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne. 
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Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• zapoznała się z informacją nt.: „Wydatki miasta na pomoc społeczną w 2012 r., zmiany 

w finansowaniu oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• wyraziła zgodę na przesunięcie terminu omawiania materiału pt. „Koszty gminy Legnica 

z tytułu realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w I półroczu 2013 r.”. 
 

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

Interwencje dotyczyły:  
− udzielenia pomocy w uzyskaniu dotacji z unijnego programu ds. walki z wykluczeniem 

cyfrowym ( dwukrotnie ), 
− szkół niepublicznych, 
− przyśpieszenia wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
− przydzielenia mieszkania na remont własny lub lokalu socjalnego. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli 11 interpelacji- zapytań  z tego 2 na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- podania kosztów organizacji koncertu Noworocznego, 
- naprawienia nawierzchni ul. Jaworzyńskiej ( dwukrotnie), 
- organizacji obchodow150 rocznicy Powstania Styczniowego, 
- zamontowania progów zwalniających na ul. Bieszczadzkiej, 
- strefy płatnego parkowania, 
- zabytkowego pomnika przy. ul. Wielogórskiej, 
- pochówków na cmentarzu komunalnym przy ul. Tulipanowej, 
- zmiany zapisów uchwały RML Nr XI/108/11, 
- legnickiego Magazynu Miejskiego.( dwukrotnie) 

 

 

Dyrektor Biura Rady 
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Jan Szynalski 


