
Informacja nr 27/13 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 

 W okresie od 23 kwietnia do 20 maja 2013 r. odbyła się XXXI sesja Rady oraz 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

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

 
Przewodniczący przekazał Radnym: 

• oraz Prezydentowi wezwanie spółki TEB Edukacja do usunięcia naruszenia prawa 
w związku z podjęciem uchwały Nr XXVIII/294/13 z 28.01.2013 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom 
i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, 

• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na 
rok 2013, 
 

Przewodniczący Rady przekazał Prezydentowi: 
� oraz Komisji Gospodarki interwencję firmy Invest Dom w sprawie uzupełnienia brakującego 

oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej, 
� apel Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej o odwołanie koncertu muzyki satanistycznej 

organizowanego przez Legnickie Centrum Kultury. 
 

2. Komisje Rady: 
 

Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym: 
• pozytywnie zaopiniowała Informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Legnicy na temat wykonawstwa szczepień obowiązkowych i zalecanych, 
•  zapoznała się z informacją nt.: „Realizacja zadań finansowych ze środków z tytułu opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 r., 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• pozytywnie zaopiniowała pismo Energetyki sp. z o. o. w Lubinie z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów komunalnych na terenie należącym do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., 

• zapoznała się z pismem Pani Katarzyny Sielickiej i Pani Sylwii Rostkowskiej w sprawie 
dokonania pilnego remontu pomieszczeń służących do przetrzymywania zwierząt 
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt. „Funkcjonowania Izby Wytrzeźwień pod 

kątem interwencji Policji i Straży Miejskiej”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z pismem Pani Katarzyny Sielickiej i Pani Sylwii Rostkowskiej w sprawie 

dokonania pilnego remontu pomieszczeń służących do przetrzymywania zwierząt 
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Komisja wniosła do Prezydenta Miasta 
Legnicy o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• zwizytowała Środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilaktyczne w Legnicy oraz 

pozytywnie oceniła i przyjęła materiał nt. „Funkcjonowania Środowiskowego Centrum 
Integracyjno-Profilaktycznego”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

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

� wraz z wnioskami protokoły kontroli w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za 
rok 2012,  
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� wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Legnicy, 

� protokół kontroli w zakresie „Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi 
PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy”,  

� protokół kontroli w zakresie „Kontroli rzeczowo-finansowej inwestycji pn. remont 
ul. Środkowej, 

� protokół kontroli w zakresie „Kontrola Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 
w zakresie remontów w 2012 r.”.  

• przydzieliła zadania kontrolne na III kwartał 2013 r. w zakresie: 
� Analiza wydatków na przedszkola publiczne i niepubliczne w roku 2012. 
� Inwestycje oświatowe w roku 2012. 
� Funkcjonowanie Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie obsługi mieszkańców, 

•  dokonała zmian w składach zespołów kontrolnych nr 1 i 2, 
• zapoznała się korespondencją. 

 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• zapoznała się z informacją nt. 

� gospodarki lokalami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem lokali przez dłuższy 
czas niewynajmowanych – ( ustna informacja przedstawiona przez Janusza Hawryluka 
dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ), 

� „plan transportowy – nowe zasady organizowania transportu zbiorowego”, 
� z prezentacją multimedialną projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych na terenie należącym do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Legnicy SA, przedstawioną przez przedstawiciela „Energetyki” 
sp. z o.o. w Lubinie, 

• przyjęła do wiadomości stanowisko Prezydenta Miasta Legnicy dot. pisma mieszkańca 
Legnicy w sprawie utrzymania czystości na legnickich ulicach. 

 

Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• omówiła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 2 interwencje mieszkańców, 1 załatwili we własnym zakresie, 
1 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− zamontowania stojaków na rowery przy Szkole Muzycznej w Akademii Rycerskiej, 
− zwolnienia z podatku od nieruchomości.  

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 9 interpelacji-zapytań z tego 1 interpelację na sesji.  
Interpelacja, zapytania dotyczyły: 
- naprawienia wind przy kładce na ul. Piłsudskiego i ul. Muzealnej, 
- rozwiązania problemu psich odchodów na terenie miasta, 
- posprzątania terenu przy ul. Kochanowskiego i Głogowskiej 31 -33, 
- posprzątania terenu przy ul Prusa 6, 
- usprawnienia prac w zakresie przygotowania płyty boiska na stadionie piłkarskim Miedzi 

Legnica, 
- naprawienia metalowych schodów przy wejściu na wały rzeczne przy ul. Nowowiejskiej, 
- wykonania tablicy informacyjnej o imprezach sportowych odbywających się w mieście, 
- odmowy przekazania filmu promującego Legnice, 
- przeprowadzenia remontu nawierzchni głównych ulic na os. Sienkiewicza.  

 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodniczący Rady 
 

Jan Szynalski 


