
Informacja nr 30/13 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 
 

 W okresie od 23 lipca do 23 września 2013 r. odbyła się XXXVI sesja Rady oraz 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

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

 

przekazał Radnym: 
• zarządzenia w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013, 
• informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanych dotacjach na obiekty 

zabytkowe w Legnicy, 
• zaproszenie na organizowany happening w ramach ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy”, 
• interwencję Przedsiębiorstwa Erbud w sprawie możliwości przekazania przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych z zarządzanych budynków. 
 

przekazał Prezydentowi: 
� wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z powodu uchwał Nr XLVI/383/09 z 26.10.2009 r. i Nr 

XXVIII/294/13 z 28.01.2013 r. dotyczących 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, 

� interwencję mieszkanki ul. Dmowskiego w sprawie przeprowadzenia skutecznej segregacji śmieci 
i utrzymania porządku w rejonie ulic Dmowskiego, Łąkowej i Kazimierza Wielkiego, 

�  prośbę Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o zabezpieczenie bezpłatnego 
transportu na uroczystość kresową „Wrześniowe Kresowiana”, 

� wnioski do budżetu miasta Legnicy na rok 2014 złożone przez radnych Rady Miejskiej Legnicy, 
� interwencję mieszkanki ul. Głogowskiej w sprawie pomocy przy zawarciu prawidłowej umowy 

najmu na zajmowane mieszkanie. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kępa uczestniczył wraz Prezydentem Miasta Legnicy w oficjalnej 
wizycie w Wuppertalu z okazji obchodów 20 rocznicy partnerstwa Legnicy i Wuppertalu. 
 

2. Komisje Rady: 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym: 
• zapoznała się z informacją nt. „Działalność MONAR-u ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

narkomanii w mieście”. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z: 

� zarządzeniem Nr 751/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie 
zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013.  

� pismem Pani Kazimiery Myga z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie segregacji śmieci 
i wprowadzeniu porządku na podwórku przy ul. Dmowskiego, 

� pismem Pani Kazimiery Myga z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uporządkowania terenu 
podwórka przy ul. Dmowskiego i K. Wielkiego, 

� pismem Wojewody Dolnośląskiego nr NK-KS.1410.79.2013.MG z dnia 2 września 2013 r. 
w sprawie skargi złożonej przez Panią Katarzynę Sielicką  oraz Panią Sylwie Rostkowską na 
sposób rozpatrywania przez Radę Miejską Legnicy skargi z dnia 11.03.2013 r.. 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości Informację nt. gospodarowania lokalami użytkowymi 

w komunalnym zasobie gminy. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• przyjęła materiał pt. „ Modernizacja centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – 

omówienie efektów projektu na przykładzie legnickich szkół”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją, 
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• przyjęła wraz z wnioskami protokoły kontroli za III kwartał 2013 r. w zakresie: 
� analizy wydatków na przedszkola publiczne i niepubliczne w 2012 r., 
� inwestycji oświatowych w roku 2012, 
� funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie obsługi mieszkańców, 

• przydzieliła zadania kontrolne na IV kwartał 2013 r. w zakresie: 
� analizy wydatków na utrzymanie czystości w mieście w roku 2012 -  Zespół Kontrolny Nr 1, 
� analizy przydziału mieszkań komunalnych na remont własny (ZGM) w 2012 r. – Zespół 

Kontrolny Nr 2, 
� realizacji uchwały Nr XXII/112/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2011 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność gminy Legnica – Zespół Kontrolny Nr 3, 

� zapoznała się z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr NK-KS.1410.79.2013.MG z dnia 2 
września 2013 r. w sprawie skargi złożonej przez Panią Katarzynę Sielicką  oraz Panią Sylwie 
Rostkowską na sposób rozpatrywania przez Radę Miejską Legnicy skargi z dnia 11.03.2013 r.. 

 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  

• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 

� realizacji zadań inwestycyjnych, 
� prywatyzacji gminnego zasobu nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i użytkowych 

w 2013 r., w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 
Legnicy na rok 2013, 

� pozyskanych środków zewnętrznych, w tym unijnych w latach 2007-2013 ( stan na dzień 30 
lipca 2013 r. ). 

• zapoznała się z pismem z dnia 9 września br. Dyrektora PPHiU w sprawie kosztów przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych – wniosła o stanowisko Prezydenta Miasta w przedmiotowej 
sprawie, 

• wniosła o przedstawianie przez Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi informacji 
na temat stanu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami, na każde posiedzenie 
komisji do końca roku 2013 . 

 
Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do wiadomości informacje nt. kosztów gminy Legnica ponoszonych z tytułu realizacji 

„programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w I półroczu 2013 roku”, 

• przyjęła zarządzenie Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze 
półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 
i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze 
półrocze 2013 r., 

• z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów zrezygnował radny Jan Szynalski. 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 9 interwencji mieszkańców, 3 załatwili we własnym zakresie, 
6 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− obniżenia opłaty śmieciowej dla osób segregujących odpady oraz podwyższenia dla 

niesegregujących, 
− przeprowadzenia odkomarzania na terenie miasta, 
− uzyskania informacji na temat zmiany kursów autobusów MPK, 
− udrożnienia kanalizacji przy działkach nr 88 i 89, 
− udzielenia pomocy przy zamianie mieszkania, 
− obniżenia opłaty za odbiór śmieci, 
− przeprowadzenia remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Kochanowskiego 1, 
− uporządkowania placu po byłym „Manhattanie” przy ul. N.M.P, 
− nieprawidłowości przy remoncie Domu Pomocy Społecznej. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 29 interpelacje-zapytania.  
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Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- sprzątania ulic na terenie miasta, 
- podania dochodów uzyskanych z parkomatów za 2012 r. i I półrocze 2013 r., 
- rozmieszczenia „kurtyn wodnych” w centrum miasta, 
- wypłacenia odszkodowania za szkodę powstała na chodniku w mieście, 
- zmniejszenia ilości zastępców prezydenta miasta, 
- odpłatności w ramach strefy płatnego parkowania, 
- przeprowadzenia odkomarzania na terenie miasta, 
- udostępnienia kopi materiału na temat gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, 
- organizacji obchodów 20 rocznicy wyjścia wojsk radzieckich z Legnicy, 
- podania ilości uczniów, którzy zdali maturę w III LO,  
- podania kosztów związanych z czyszczeniem pomnika „Wdzięczności dla Armii Radzieckiej”, 
- udostępnienia boiska przy Szkole Podstawowej nr 9, 
- wyjaśnienia przyczyny częstego zalewania mieszkania, 
- organizowania dodatkowych zajęć w przedszkolach, 
- wykoszenia trawnika w obrębie Przedszkola Nr 13 na osiedlu Kopernik, 
- budowy przez spółki miejskie myjni bezdotykowych, 
- przygotowania ulg za opłaty śmieciowe dla rodzin wielodzietnych o niskich dochodach oraz dla 

rencistów i emerytów o niskich świadczeniach, 
- przedstawienia kalkulacji cen za opłaty śmieciowe, 
- podania ilości Spółdzielni Socjalnych w mieście, korzystających z dotacji gminy, 
- zwiększenia ilości pojemników na odpady komunalne przy ul. Aleksandra Fredry, 
- projektu uchwały przedłożonego przez Klub Radnych Niezależnych, 
- egzekwowania przez służby porządkowe zapisu regulaminu dotyczącego obowiązku wyprowadzania 

psów na smyczy i w kagańcu, 
- zwiększenia częstotliwości kursów autobusów MPK linii nr 3 w godzinach od 630 - 900, 
- dewastowania terenu przez parkujące samochody przy ulicach: Nowa, Szpitalna i Środkowa, 
- wykoszenia trawy przy budynku na ul. Kartuskiej 20, 
- Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, 
- przeprowadzenia remontu ul. Dąbrówki, 
- ocieplenia budynku przy ul. Kartuskiej 7 , 
- uporządkowania terenu wokół budynku przy ul. Jaworzyńskiej 233. 

 
 

Dyrektor Biura Rady  
 
Wiesława Kowalczyk  

 

Przewodniczący Rady 
 
 

Jan Szynalski 
 


