
Informacja nr 25/13 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 
 

 W okresie od 20 lutego do 19 marca 2013 r. odbyła się XXIX sesja Rady oraz 7 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 

 
Przewodniczący przekazał Radnym: 

• protest mieszkańców dzielnicy Tarninów przeciwko powstaniu wielkopowierzchniowego 
sklepu przy ul. Jaworzyńskiej po byłych zakładach papierniczych, 

• pisma Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy w sprawie żądania 
podwyższenia wynagrodzeń pracowników placówki oraz wszczęcia  przez Komisję 
Zakładową sporu zbiorowego z MOPS. 

 

Przewodniczący Rady przekazał Prezydentowi: 
� oraz radnym interwencję mieszkańca w sprawie  pozwolenia na budowę drogi do posesji 

i budowę domu oraz zwrotu kosztów wykonania projektu sieci wodno-kanalizacyjnej, 
� oraz radnym wniosek Zarządu Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych oraz 

Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o obniżenie opłaty za 
użytkowanie pomieszczenia biurowego przy ul. Zielonej. 
 

Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 4 we fragmencie „stale” i „które w dniu 
konsultacji mają ukończone 18 lat” w uchwale Nr XXVIII/297/13 z 28.01.2013 r. w sprawie zmian 
granic miasta , przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz wystąpienia 
z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy. 
 
2. Komisje Rady: 

 

Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt.: „Składowisko odpadów komunalnych 

w Legnicy – Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
( informacja LPGK Sp. z o.o. w Legnicy )”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt.: 

� „Opieka nad osobami starszymi sprawowana przez MOPS”, 
� „Nadzór PSSE nad obiektami użyteczności publicznej z zakresu higieny komunalnej 

9 salony fryzjerskie i kosmetyczne, solaria )”, 
• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• przyjęła do wiadomości treść pisma Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w sprawie 

apelu o uchwalenie i nadanie nazwy „Truskawkowe Pola” części Parku Miejskiego. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• pozytywnie zaopiniowała i przyjęła materiał pn. „Funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej przy 

MKS Miedź Legnica S.A.”. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do wiadomości „Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

zatrudnionych w Legnicy w roku 2012.”. 
 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• skierowała pod obrady Rady wniosek Komisji Gospodarki  dot. przeprowadzenia kontroli 

w zakresie celowości wydawania pisma Legnica.eu, sposobu realizacji (kto/czym się 
zajmuje przy redagowaniu) oraz kosztów jakie generuje (poszczególne pozycje kosztów), 

• przyjęła wraz z wnioskami protokoły kontroli w zakresie: 
� działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy w roku 2012, 
� oceny realizacji wniosków przyjętych przez Komisję Rewizyjną po zakończonych 

kontrolach w latach 2011-2012, 
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� odroczeń i umorzeń podatków lokalnych za rok 2012, 
• przydzieliła zadania kontrolne na II kwartał 2013 w zakresie: 

� kontroli inwestycji drogowych – Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami 
kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy, 

� kontrola rzeczowo-finansowa inwestycji pn. Remont ul. Środkowej za rok 2012, 
� kontrola Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w zakresie remontów w 2012 r. 

• zapoznała się korespondencją. 
 

Komisja Kapituły i Statutu odbyła posiedzenie na którym: 
• pozytywnie zaopiniowała kandydatów do: 

• tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w 2013 r.,  
• „Nagrody Miasta Lednicy” w 2013 r., 
• odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w 2013 r., 

• przyjęła do akceptującej wiadomości pismo dyrektora Biura Rady w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej dotyczącego zmiany Statutu Legnicy. W związku z tym Komisja nie będzie 
dokonywała zmian w Statucie Legnicy. 
 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• zapoznała się z informacją nt. „Przeprowadzonych termomodernizacji w placówkach 

szkolnych i przedszkolach w roku 2012”, 
• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• wybrała radną Grażynę Pichlę na przewodniczącą Komisji Gospodarki. 

 
Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przełożyła omawianie informacji nt. „Analizy kosztów z tytułu powierzenia prowadzenia 

zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.” na jedno z kolejnych posiedzeń. 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 8 interwencji mieszkańców, 5 załatwili we własnym zakresie, 
3 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− podatków od gruntów, 
− wybudowania cmentarza dla zwierząt, 
− wypowiedzenia najmu lokalu mieszkalnego, 
− posprzątania terenu wokół budynku przy ul. Daszyńskiego, 
− naprawienia nawierzchni ul. Żeromskiego, 
− przydzielenia mieszkania komunalnego, 
− przyznania zasiłku dla dzieci z MOPS, 
− udzielenia pomocy w remoncie mieszkania komunalnego. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli 7interpelacji- zapytań  z tego 3 na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- sposobu rozprowadzania ankiety dot. zmiany granic miasta Legnicy, 
- podania kosztów poniesionych przez miasto na organizacje WOSP,  
- podania wydatków poniesionych na promocję miasta w 2012 r., 
- zmiany ceny miesięcznych biletów MPK, 
- organizowanych przez miasto koncertów noworocznych w latach 2011-2012, 
- zwiększenia zaangażowania Straży Miejskiej w działaniach przeciwdziałających 

zanieczyszczaniu miasta przez psy, 
- programu unijnego pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. 

 

 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodniczący Rady 
 
 

Jan Szynalski 


