
Informacja nr 1/2014 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. odbyły się dwie sesje Rady. 
Podczas pierwszej inauguracyjnej sesji 1 i 2 grudnia 2014 r. radni złożyli ślubowanie i dokonali 
wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy pana Wacława Szetelnickiego. Na drugiej 
części sesji 2 grudnia 2014 r. Rada wybrała trzech wiceprzewodniczących pana Ryszarda Kępę, 
pana Benedykta Ksiądzynę, pana Jacka Kiełba oraz dokonała wyboru składów osobowych Komisji 
problemowych Rady. Podczas drugiej części sesji Przewodniczący Rady otworzył pierwsze  
posiedzenia komisji problemowych Rady, podczas których wybrani zostali przewodniczący 
i wiceprzewodniczący poszczególnych komisji. 
Podczas drugiej sesji 8 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Legnicy pan Tadeusz Krzakowski złożył 
ślubowanie wobec Rady potwierdzając objecie urzędu Prezydenta.  

 
1. Przewodnicz ący Rady: 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
 
przekazał radnym: 
• materiały sesyjne,  
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy 

na rok 2014, 
• odpowiedzi na wnioski złożone przez radnych do projektu budżetu miasta Legnicy 

na rok 2015, 
• wniosek parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła o udzielenie dotacji z budżetu na 2015 r. 

na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele katedralnym, 
• wniosek Ruchu Narodowego Kongresu Nowej Prawicy o podjęcie uchwały w sprawie 

utworzenia w Legnicy Muzeum Zimnej Wojny i Totalitaryzmu. 
  
przekazał Prezydentowi: 
• rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady 

Miejskiej Legnicy Nr L/522/14 z 27.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy  

• rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego uchylające fragmenty załącznika do 
uchwały Nr L/509/14 z 27.10.2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy 
Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2015”. 
 

2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła dwa posiedzenia, na których: 
• wybrała przewodniczącego komisji radnego Wojciecha Cichonia oraz dwóch 

wiceprzewodniczących radnych  Krystynę Barcik, Stanisława Kota. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy komisji na rok 2015, 
• przyjęła regulamin pracy komisji. 
 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła dwa posiedzenia, na których: 
• wybrała przewodniczącego komisji radnego Jacka Baczyńskiego oraz wiceprzewodniczącego 

radnego Sławomira Masojcia, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła regulamin pracy komisji. 
• przyjęła plan pracy komisji na rok 2015. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła dwa posiedzenia, na których: 
• wybrała przewodniczącą komisji radną Grażynę Pichlę oraz wiceprzewodniczącego radnego 

Lesława Rozbaczyło,  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła regulamin pracy komisji, 
• przyjęła plan pracy komisji na rok 2015, 
• zapoznała się z pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia 

dotacji dla parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy. 



2 
 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których: 
• wybrała przewodniczącego komisji radnego Zbigniewa Bytnara oraz wiceprzewodniczącego 

radnego Piotra Żabickiego, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy oraz harmonogram kontroli na rok 2015, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 
Komisja Gospodarki odbyła dwa posiedzenia, na których:  
• wybrała przewodniczącą komisji radną Ewę Szymańską  oraz wiceprzewodniczącego radnego 

Adama Wierzbickiego, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy komisji na rok 2015, 
• przyjęła regulamin pracy komisji, 
• przyjęła wniosek o treści: „komisja wnosi o uwzględnienie w trakcie realizacji budżetu roku 

2015 zadania pn. Rewitalizacja Lasku Złotoryjskiego i obszaru tzw. Glinek.” 
 
Komisja Kapituły i Statutu odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
• wybrała przewodniczącego komisji radnego Krzysztofa Ślufcika.  
 
Komisja Bud żetu i Finansów  - odbyła dwa posiedzenia, na których: 
• wybrała przewodniczącą komisji radną Ewę Czeszejko – Sochacką oraz wiceprzewodniczącą 

radną Annę Płucieniczak, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła regulamin pracy komisji, 
• przyjęła plan pracy komisji na rok 2015. 
 
3. Dyżury radnych. 
Radni nie pełnili dyżurów. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radni złożyli ogółem 14 interpelacji, zapytań. 
 Interpelacje i zapytanie dotyczyły: 
- naprawienia oświetlenia ulicznego przy ul. Młynarskiej, 
- zmiany organizacji ruchu pojazdów w okolicy budynku przy ul. Młynarskiej 6, 
- umieszczenia nazwy Legnica na budynku dworca PKP, 
- udzielenia dotacji i wsparcia na rzecz Spółdzielni „Legspin”, 
- utworzenia stałych obwodów do głosowania, 
- udzielenia informacji o ilości złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych, 
- umieszczenia dodatkowych pojemników na szkło na oś. Sienkiewicza, 
- naprawienia nawierzchni ul. Modrzewiowej,  
- naprawienia oświetlenia ul. Brzozowej, 
- wprowadzenie karty „Dużej Rodziny”, 
- podania liczby i wartości sprzedanych biletów MPK, 
-  podania terminu przeprowadzenia remontu wnętrz podwórkowych ulic Chojnowska, Hutników, 

Nowy Świat, Korczaka, 
- podania terminu przeprowadzenia remontu wnętrz podwórkowych ulic Działkowa, Żwirki 

i Wigury, Św. Wojciecha, 
- podania terminu przeprowadzenia remontu wnętrz podwórkowych ulic Senatorskiej, 

Piastowskiej, Jagiellońskiej. 
 
Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 
 

Przewodnicz ący Rady 
 

Wacław Szetelnicki 


