
Informacja nr 28/13 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 

 W okresie od 21 maja do 20 czerwca 2013 r. odbyła się XXXII i XXIII uroczysta sesja Rady oraz 
6 posiedzeń Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• uczestniczył w konferencji pod hasłem „Strategia rozwoju  DOTWIT ważnym czynnikiem rozwoju 

Dolnego Śląska”. 
 

Przewodniczący przekazał Radnym: 
• zarządzenia  w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013, 
• projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia  stawki 
opłaty za pojemnik, złożony przez Klub Radnych PO. 
 

Przewodniczący Rady przekazał Prezydentowi: 
� wniosek mieszkańca o zmodyfikowanie trasy półmaratonu legnickiego, 
� projekty uchwał złożone przez radnych w sprawie: 

- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, złożony 
przez Klub Radnych PO, 
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do 
przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez MPK sp. z o.o. w Legnicy, 
złożony przez Klub Radnych Niezależnych 
- ustalenia inkasa od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożony przez grupę 
radnych, 

� pismo w sprawie wydatkowania kwoty darowizny wpłaconej na rzecz Urzędu Miasta Legnicy, 
� prośbę o ponowne przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady w sprawie nadania nazw, 

zmian ulic oraz placów na obszarze miasta Legnicy. 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził  wyrokiem nieważność § 1 pkt 2 uchwały 
Nr XXII/210/12 z 25.06.2012 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom (@). 
 

2. Komisje Rady: 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym: 
• pozytywnie zaopiniowała Informację nt. „Rozszerzenie zakresu działalności Oddziału 

Neurochirurgicznego o nowoczesne leczenie tętniaków i udarów”., 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z: 

� zarządzeniem Nr 508/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie 
zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013,  

� zarządzeniem Nr 545/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie 
zmiany budżetu miasta Legnicy na rok 2013. 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z informacjami nt.:  

� „Utrzymanie akwenów wodnych na terenie miasta Legnicy”, 
� „Utrzymanie Koziego Stawu”. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• pozytywnie oceniła i przyjęła materiał nt. „Romowie XXI wieku – edukacja dla współczesnej 

tożsamości”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z odpowiedzią na wniosek dotyczący przestawienia opinii prawnej w sprawie pisma 

mieszkanek Legnicy związanego z realizacją uchwały Nr XVIII/175/12 Rady Miejskiej Legnicy w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnicą w 2012 r. – komisja przydzieliła zbadanie 
zasadności skargi Zespołowi kontrolnemu nr 3, 

• zapoznała się korespondencją. 
 

Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z informacją nt.: 

� „Koszty ZGM z tytułu zarządu i wydatków remontowych wspólnot mieszkaniowych, potrzeby 
i wydatki remontowe i ich realizacja w 2102 r.”. 

� „środki finansowe z budżetu miasta na zapewnienie organizacji wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży”, 

• pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Legnicy 
o udzielenie dotacji w wysokości 40.000 zl;. na przeprowadzenie prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele pw. Marii Panny 
w Legnicy, 

• nie wydala pozytywnej opinii  w stosunku do wniosku złożonego przez Instytut Metali 
Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy  o udzielenie dotacji w wysokości 65.000 zł. na 
remont i renowację sztukaterii stropu belkowo-kasetonowego w sali nr 1 mieszczącej się 
w zabytkowym budynku Willi Rothera w Legnicy.   

 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• zapoznała się z informacją nt. 

� „Stan zaawansowania inwestycji za I kwartał 2013 r.”, 
� „Przygotowanie gminy Legnica do wdrożenia nowych zasad gospodarowania odpadami”, 

• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne. 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 7 interwencji mieszkańców, 6 załatwili we własnym zakresie, 
1 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− przydzielenia mieszkania na remont własny, 
− umożliwienia przyłączenia przedpokoju do lokalu mieszkalnego, 
− udzielenia pomocy przy remoncie kamienicy, 
− zapewnienia dojazdu do budynku mieszkalnego, 
− cofnięcia decyzji ZGM o eksmisji z mieszkania, 
− dowozu obiadów do domu ze stołówki przy ul. Korfantego, 
− udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 6 interpelacji-zapytań z tego 3 zapytania i 1 interpelację na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- udzielenia informacji, ilu mieszkańców złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami, 
- podania terminu uporządkowania terenów zielonych należących do miasta na osiedlu Piekary, 
- podania terminu uporządkowania terenu pomiędzy pawilonem handlowo-usługowym przy 

ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Heweliusza, 
- podania terminu przeniesienia kontenera na śmieci przy ul. Wazów, 
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, 
- rozważenia możliwości poszerzenia ulicy Astronomicznej. 

 

Dyrektor Biura Rady  
 
Wiesława Kowalczyk  

 

Przewodniczący Rady 
 
 

Jan Szynalski 
 


