
Informacja nr 37/14 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 26 marca do 22 kwietnia 2014 r. odbyła się XLIII sesja Rady oraz 6 posiedzeń Komisji 
problemowych Rady.  
 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• uczestniczył z radną Elżbietą Drążkiewicz-Kierzkowską w szkoleniu Miejskiej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

przekazał Radnym:  
• materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej, 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014, 
• interwencję mieszkańca w sprawie zastrzeżeń do zapisów umowy z LPGK na wynajem kubłów 

na odpady, 
• wniosek Kaczawskiego Towarzystwa Lotniczego w Legnicy o przeznaczenie terenu byłego lotniska 

na sportowo-rekreacyjną działalność lotniczą. 
 

2. Komisje Rady: 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt. „Podpisanych kontraktów na rok 2014 

z Narodowym Funduszem Zdrowia przez legnickie zakłady opieki zdrowotnej”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej za rok 2013.  

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 

� zabezpieczenia masowych imprez sportowych przez policję i inne służby miejskie, 
� realizacji działań podjętych w gminie na rzecz osób bezdomnych w okresie zimy 2013/2014, 

• przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny za okres od 10 stycznia 
2013 r. do 10 grudnia 2013 r. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym: 
• pozytywnie zaopiniowała materiał pt. funkcjonowanie i realizacja zadań statutowych PTTK Oddział 

w Legnicy, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za rok 2013. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się ze skargą z 31 marca 2014 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Legnicy–zbadanie 

zasadności skargi Komisja powierzyła Zespołowi kontrolnemu Nr 3, 
• zapoznał się ze skargą z 20 marca 2014 r. na działalność dyrektora Pogotowia Opiekuńczego 

w Legnicy–zbadanie zasadności skargi Komisja powierzyła Zespołowi Kontrolnemu Nr 1, 
• przydzieliła zadania kontrolne w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013, 
• zapoznała się z korespondencją, 
• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy za okres od 14 stycznia 

2014 r. do 9 grudnia 2014 r. 
 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy za rok 2013, 
• podczas wyjazdu zapoznała się z funkcjonowaniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Legnicy. 
 

Komisja Bud żetu i Finansów  odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy za rok 2013, 
• przyjęła informację nt. wydatków z budżetu miasta na realizację gminnych programów z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
• zapoznała się z korespondencją. 
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3. Dyżury radnych. 

Radni podczas dyżurów przyjęli 6 interwencji mieszkańców, w tym 2 interwencję radni załatwili 
we własnym zakresie, 4 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
� posprzątania legnickich ulic, 
� zamontowania indywidualnego licznika na wodę w mieszkaniu komunalnym, 
� przeprowadzenia modernizacji miejsca do gry w szachy w parku miejskim, 
� naprawienia przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego,  
� wydania zezwolenia na budowę garażu, 
� dzierżawy pasa ruchu pod kioski RUCH. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli 18 interpelacji-zapytań. 
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 

• zamontowania przy placach zabaw tablic informujących o zakazie wyprowadzania psów, 
• zamontowania znaku zakazu ograniczenia prędkości do 30 km/godz. przy Szkole Podstawowej Nr 2, 
• naprawienia chodnika przy ul. Planetarnej, 
• zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7, 
• podania kwot wydatkowanych na budowę zatok autobusowych z tzw. polbruku od 2006 r., 
• przeprowadzenia remontu wnętrza podwórkowego przy ul. Piekarskiej, 
• umożliwienia mieszkańcom ul. Mickiewicza 25-28 wjazdu przez bramę od ul. Roosevelta, 
• prezentacji autobusów MPK na legnickim Rynku, 
• podania ilości przydzielonych mieszkań i lokali socjalnych z zasobów ZGM, 
• podania wykazu jednostek edukacyjnych działających na terenie gminy Legnica, 
• programu edukacyjnego poświęconego wartościom rodzinnym, 
• przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
• budowy zatok autobusowych, 
• podania właściciela lokalu przy ul. Czarnickiego 18 i 25 oraz oznakowania przejścia dla pieszych przy 

ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, 
• zamontowania wiaty przystankowej MPK przy ul. Asnyka, 
• wykoszenia traw na obszarze międzywala rzeki Kaczawy, 
• przedstawienia harmonogramu robót ul. Jaworzyńskiej, Witelona ,Skarbka i Grabskiego, 
• przedstawienia kosztów obsługi zadłużenia miast w latach 2006-2014.   
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