
Informacja nr 38/14
o pracy Rady Miejskiej Legnicy

w okresie między sesjami

W okresie od 23 kwietnia do 19 maja 2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady oraz 6 posiedzeń Komisji
problemowych Rady. 

1. Przewodniczący Rady:
 koordynował pracę Rady w okresie między sesjami.

przekazał Radnym:
 materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej,
 zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014,
 prośbę  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Integracyjnych  w  Legnicy  o  udzielenie  pomocy  przy  organizacji

Szkolnych Dni Integracji.

Prezydentowi:
 projekt  uchwały  zmieniającej   uchwałę  w  sprawie   ustalenia  cen  i  opłat  za  usługi  przewozowe,

uprawnień  do  przejazdów  ulgowych  w  komunikacji  miejskiej  świadczone  przez  Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy, złożony przez Klub Radnych Niezależnych.

Wojewoda  Dolnośląski  złożył  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  na
uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.1999 r. Nr XV/138/99 w sprawie zmiany nazwy i statutu
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy i Nr XV/139/99 w sprawie zmiany nazwy i statutu
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy.

2. Komisje Rady:
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym:
 przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.:

 Nadzór PSE nad obiektami żywieniowymi w mieście,
 Działalność  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  -  Okręgu  w  Legnicy  i  Polskiego  Związku

Łowieckiego - Okręgu w Legnicy, 
 Realizacja listy najmu lokali mieszkaniowych w roku 2013,

 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

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

 Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013,
 Sprawozdanie z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym:
 omówiła  i  pozytywnie  zaopiniowała  materiał  pt.  „Raport  o stanie realizacji  wychowania  fizycznego

w legnickich szkołach i placówkach. Kadra dydaktyczna. Szkolna baza sportowa”.,
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 przyjęła  informację  na  temat  wydatków  z  budżetu  miasta  na  realizację  gminnych  programów

z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
 zapoznała się z korespondencją.

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym:
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 przyjęła:

  protokoły kontroli w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013, 
 wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy

za rok 2013,
 protokół kontroli w zakresie zbadania zasadności skargi złożonej przez panią Krystynę Czarny

na działalność dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy,
 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zasadności skargi na działalność dyrektora Pogotowia

Opiekuńczego w Legnicy,
 zapoznała się z korespondencją.
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W związku z rezygnacją Zespołu Kontrolnego nr 3 z badania zasadności skargi Pana Wiesława Sagana,
Komisja powołała nowy Zespół Kontrolny w składzie: radna Ewa Szymańska, radny Wojciech Cichoń,
radny Sławomir Skowroński i wyznaczyła nowy termin do zbadania zasadności skargi: od 12 maj 2014 r.
do 10 czerwca 2014 r.

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego: 
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 zapoznała  się  z  informacją  nt.  komunikacji  miejskiej  (  koszty  funkcjonowania,  efekty  planu

optymalizacji, zakup nowych autobusów itp. ),
 podczas wyjazdu do siedziby MPK w Legnicy, Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem spółki.

Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego:
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 pozytywnie zaopiniowała sprawozdania:

 z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013,
 z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury,
 finansowe miasta Legnicy za rok 2013.

 zapoznała  się z uchwałą  nr  II/77/2014 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  we
Wrocławiu  z dnia 15 kwietnia  2014 r.  w sprawie  opinii  o  przedłożonym przez Prezydenta  miasta
Legnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013,

 zapoznała się z uchwalą nr II/135/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu  z dnia 16 maja 2014 r.  w sprawie opinii  o wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej
Legnicy w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi miasta Legnicy za 2013 rok,

 zapoznała się z korespondencją.

3. Dyżury radnych.
Radni  podczas  dyżurów  przyjęli  7  interwencji  mieszkańców,  w  tym  2  interwencję  radni  załatwili
we własnym zakresie, 5 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia. 
Interwencje dotyczyły: 
 zasad dzierżawienia gruntu dla ajentów kiosków RUCH,
 umożliwienia wjazdu na ogrody działkowe przy ul. Kilińskiego,
 zmiany cen biletów i czasu przebywania na basenie „Bąbelek”,
 udzielenia pomocy przy zamianie mieszkania,
 przyznania grupy inwalidzkiej,
 posprzątania terenu po dawnym „Manhattanie”,
 wybudowania cmentarza dla psów.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni złożyli 7 interpelacji-zapytań.
Interpelacje, zapytania dotyczyły:
 organizacji uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II,
 naprawienia nawierzchni ul. Pawiej,
 posprzątania wnętrza blokowego między ul. Matejki a Deutsche Bankiem,
 udrożnienia studzienki przy ul. Złotoryjskiej 88,
 doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Staszica,
 poprawienia widoczności na skrzyżowaniu ul. Łowickiej i Sikorskiego,
 pomalowania przejścia dla pieszych przy ul. Śląskiej.

Dyrektor Biura Rady  Przewodniczący Rady
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