
Informacja nr 31/13 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 

 W okresie od 24 września do 22 października 2013 r. odbyła się XXXVII sesja Rady oraz 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 

•  uczestniczył wraz z radną Elżbietą Drążkiewicz-Kierzkowską w szkoleniu Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

przekazał Radnym: 

• materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej, 

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

• informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznanych dotacji na obiekty 
zabytkowe w Legnicy, 

• wniosek Stowarzyszenia Platformy Ekologicznej – Zieloni o nadanie jednej z ulic w Legnicy imienia 
Agnieszki Osieckiej. 
 

przekazał Prezydentowi: 
� 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, 

� projekt uchwały zmieniający uchwałę 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, 

� rezygnacje radnych pani Ewy Szymańskiej i pana Sławomira Skowrońskiego z pracy w Zespole 
Kwalifikacji Projektów LBO. 
 

Komisarz Wyborczy w Legnicy wyznaczył pana Benedykta Ksiądzynę jako kolejnego kandydata do objęcia 
mandatu radnego Rady Miejskiej Legnicy. 
 

2. Komisje Rady: 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 
�  „edukacja ekologiczna na przykładzie Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Edukacji Ekologicznej”, 
� uruchomienie Zakładu Radioterapii jako rozszerzenie leczenia onkologicznego, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła do akceptującej wiadomości Informację nt. „Funkcjonowanie rodzin zastępczych w oparciu o 
ustawę o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• oceniła bardzo pozytywnie i przyjęła do wiadomości materiał pt. „ Przyjęcia do przedszkoli oraz 
rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych”. 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 

• zapoznała się z korespondencją, 

• przyjęła odpowiedzi na wnioski pokontrolne w zakresie „Funkcjonowania Wydziału Spraw 
Obywatelskich w zakresie obsługi mieszkańców”. 

 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 

• pozytywnie zaopiniowała informacje nt.: 
� stanu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
� inwestycji oświatowych pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego – Komisja odbyła 

posiedzenie wyjazdowe, na którym radni zapoznali się z inwestycjami oświatowymi w Szkole 
Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 5, Zespole Szkół Ekonomicznych i Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, 

� prywatyzacji gminnego zasobu nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i użytkowych.  
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Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 

• przyjęła do wiadomości informację nt. skutków finansowych gminy związanych z wprowadzeniem 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2013 r. 

• przyjęła wniosek o odstąpieniu od zobowiązania przeprowadzenia sprawozdania finansowego ZGM 
począwszy od 2013 r., 

• na posiedzeniu 30 września 2013 r. komisja wybrała radnego Jacka Kiełba na wiceprzewodniczącego 
Komisji. 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 15 interwencji mieszkańców, 7 załatwili we własnym zakresie, 8 skierowano 

do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  

− udzielenia informacji, kto opłaca koszty uczestnictwa w Uniwersytecie III Wieku, 

− zorganizowania Festiwalu Piosenki Centrum Uśmiechu - Jacka Grabowskiego , 

− uporządkowania podwórka przy ul. NMP 8/10, 

− przeniesienia pomnika „Wdzięczności dla Armii Radzieckiej”, 

− organizacji „Imienin ulicy NMP”, 

− uporządkowania podwórka między ul. Sejmową i Matejki, 

− naprawienia nawierzchni chodnika przy ul. Matejki, 

− parkingu przy ul. Złotoryjskiej 86, 

− wyłączenia ze wspólnoty mieszkaniowej części działki nr 329 obręb Fabryczna, 

− organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka, Poselska i Wojska Polskiego, 

− rozkładu jazdy autobusów MPK linii nr 4, 

− oświetlenia między Szkołą Podstawową nr 1 a Kościołem, 

− naprawienia dachu budynku przy ul. K. Wielkiego 41, 

− sprzątania klatki schodowej, 

− legnickiego budżetu obywatelskiego.  
 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 19 interpelacji-zapytań.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- reklamacji remontu dachu budynku przy u. Artyleryjskiej 15, 
- rozważenia możliwości zwolnienia z opłaty parkingowej kuratorów Sądu Rejonowego w Legnicy, 
- estetyzacji miasta Legnicy, 
- udzielenia informacji, ile osób z klas technicznych ZSTiO zdało maturę w tym roku szkolnym, 
- podania kosztów umyci pomnika na Placu Słowiańskim, 
- podania zasad na jakich udostępniono organizatorom imprezy „20 lat po” pomieszczeń SP nr 10, 
- uczczenia pamięci osób pomordowanych z rąk sowieckich w 20 rocznicę zakończenia okupacji 

sowieckiej, 
- naprawienia nawierzchni ul. Skrajnej, 
- wyrażenia zgody na umożliwienie taksówkarzom zatrzymywania się w miejscach oznaczonych zakazem, 
- legnickiego budżetu obywatelskiego, 
- podania powodów nie podania imion i nazwisk wnioskodawców do legnickiego Budżetu Obywatelskiego, 
- naprawienia oświetlenia ulicznego przy ul. Nowa, Zamkowa, 
- funkcjonowania toalet na terenie UM, 
- dalszych losów obiektu teatru „Varites” w Legnicy, 
- podania podstawy prawnej odmowy uczestniczenia dziennikarzy w posiedzeniu Zespołu kwalifikacji 

projektów LBO, 
- wydłużenia godzin pracy UM, 
- naprawienia windy w UM, 
- podania kosztów wdrożenia LBO, 
- podania kosztów przeniesienia pracowni z Technikum Spożywczego do Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego. 
 

Dyrektor Biura Rady          Przewodniczący Rady 
 
 

Wiesława Kowalczyk                      Jan Szynalski 
 


