
Informacja nr 35/14 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 22 stycznia do  17 lutego 2014 r. odbyła się XLI sesja Rady oraz 6 posiedzeń Komisji 
problemowych Rady.  
 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• poinformował opinię publiczną o terminie i zasadach składania wniosków o przyznanie przez Radę 

Miejską Legnicy w roku 2014 tytułu Honorowy Obywatel Miasta Legnicy, Nagrody Miasta Legnicy oraz 
odznaki „Zasłużony dla Legnicy” 

przekazał Radnym:  
• materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej, 
• zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014, 
• informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wysokości dotacji przyznanej na rzecz 

kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Legnicy, 
• sprzeciw mieszkańców ul. B. Prusa i Kraszewskiego w sprawie funkcjonowania skupu złomu 

i hurtowni materiałów budowlanych przy ul. B. Prusa, 
• interwencję mieszkańca ul. Rubinowej w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Opalowej oraz 

wykonania naprawy uszkodzonych schodów przy ul. Szafirowej, 
• sprawozdanie o średnich wynagrodzeniach nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Legnicę za rok 2013. 
 

przekazał Prezydentowi : 
� interwencję mieszkańca w sprawie regulacji dotyczących zasad i stref płatnego  parkowania 

w mieście, 
� wniosek Towarzystwa Miłośników Twórczości Zofii Kossak o nazwanie przestrzeni między 

ul. E Orzeszkowej a Jaworzyńską „Przesmykiem Skrzata Kacperka”, 
� prośbę Komendanta Gminnej Straży Pożarnej w Kunicach o dofinansowanie zakupu drabiny 

pożarniczej. 
 
Wojewoda Dolno śląski  wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające w całości uchwałę Nr XL/418/13 
z 27.12.2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy 
na lata 2014-2018. 
 
2. Komisje Rady: 

Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt. „Operacje oszczędnościowe w raku piersi”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją.  

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do akceptującej wiadomości Informację nt. realizacji zadań działu pomocy socjalnej w MOPS. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie w Zespole Szkół Muzycznych w Akademii 
Rycerskiej w Legnicy. 
• omówiła i pozytywnie zaopiniowała materiał pt. „Organizacja kształcenia artystycznego w Zespole 

Szkół Muzycznych w Legnicy” oraz pozytywnie oceniła materiał pt. „Oferta wypoczynku w okresie ferii 
zimowych proponowana przez szkoły i placówki oświatowe, jednostki sportowe i jednostki kultury”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją, 
• wybrała wiceprzewodniczącego Komisji w osobie radnego Sławomira Skowrońskiego. 

 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do wiadomości informację nt. „Utrzymanie dróg publicznych w okresie zimowym ( plus 

chodniki, place, parkingi, zatoki autobusowe itp. )”, 
• zapoznała się z korespondencją. 
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Komisja Bud żetu i Finansów  odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła informację nt. „Wydatki miasta Legnicy na pomoc społeczną w latach 2010-2013”, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 10 interwencji mieszkańców, w tym 8 interwencji radni załatwili we 
własnym zakresie, 2  skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencja dotyczyła:  
- przydzielenia mieszkania komunalnego, 
- opłaty za wywóz śmieci,  
- podziału działki nr 329 obręb Fabryczna, 
- zapewnienia miejsc parkingowych przy stadionie miejskim,  
- umożliwienia wjazdu na podwórko przy ul. Mickiewicza 25-28, 
- braku działań Straży Miejskiej w stosunku do właścicieli psów zanieczyszczających Park Miejski, 
- uciążliwości funkcjonowania skupu złomu przy ul. Prusa, 
- przyznania stypendium dla dziecka, 
- działalności Rady Seniorów Miasta, 
- udzielenia pomocy w znalezieniu pracy. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 24 interpelacje-zapytania, z tego 1 zapytanie na sesji Rady.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 

• nadania nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy, 
• podania kosztów opracowania „Planu zintegrowanego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Gminy Legnica”, 
• rozważenia możliwości zwiększenia miejsc parkingowych wzdłuż „małego rynku” przy ul. Partyzantów, 
• naprawienia oświetlenia ulicznego przy ul. N.M. Panny, 
• udzielenia informacji o ilości osób zatrudnianych w Urzędzie Miasta Legnicy, kolejno w latach 2010 – 

2013, 
• udzielenia informacji o ilości osób zatrudnianych w LPWiK w Legnicy, kolejno w latach 2010 – 2013, 
• udzielenia informacji o ilości osób zatrudnianych w Strefie Aktywności Gospodarczej, kolejno w latach 

2010 – 2013, 
• udzielenia informacji o ilości osób zatrudnianych w LPGK, kolejno w latach 2010 – 2013, 
• udzielenia informacji o ilości osób zatrudnianych w MPK Legnicy, kolejno w latach 2010 – 2013, 
• podania ilości osób zatrudnionych w Wydziale rozwoju UML, 
• zorganizowania spotkania Prezydenta Miasta z delegacją legnickich taksówkarzy, 
• podania kosztów opracowania „Programu niskiej emisji dla miasta Legnicy”, 
• udzielenia informacji, czy miasto ma zamiar rozpisać przetarg na dostawę gazu dla jednostek 

samorządowych, 
• anulowania prawa jazdy dla uczestnika szkoły „START”, 
• oświetlenia ul. Pileckiego, 
• podania ilości pracowników UM korzystających z dodatku za użytkowanie samochody prywatnego 

do celów służbowych, 
• naprawienia chodnika przy ul.  Heweliusza, 
• rozważenia budowy mieszkań komunalnych, 
• Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, 
• umieszczenia tablic informujących o konieczności sprzątania psich odchodów na terenie Parku 

Miejskiego, 
• zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Spokojnej z Wrocławską, 
• wyjaśnienia sprawy nakazującej mieszkańcowi ul. Janowskiej 83 usunięcie słupków drogowych, 
• blokowania mieszkańcom ul. Mickiewicza 25-27 wjazdu na podwórko, 
• podania kosztów wynajęcia sali na spotkanie dotyczące „Strategii Rozwoju Legnicy. 
 

Dyrektor Biura Rady          Przewodnicz ący Rady 
 
 

Wiesława Kowalczyk                      Jan Szynalski 
 


