
Informacja nr 3/2011 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 22 lutego do 21 marca 2011 r. odbyła się V sesja Rady oraz 7 posiedzeń 
komisji. 
 
1. Przewodnicz ący Rady: 
• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej, 

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
 
Przewodnicz ący przekazał 
 
Prezydentowi: 
– zapytanie mieszkanki Legnicy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ul. Góralskiej i Kasprowicza, 
– wystąpienie mieszkanki ul. Złotoryjskiej w sprawie uwag do planowanej zabudowy 

uzupełniającej przy ul. Reja, 
– pismo dyrektora Teatru w Legnicy w sprawie nieprzekazania przez miasto transzy dotacji za 

miesiąc marzec. 
 

Radnym:  
� pismo mieszkańca Bartoszowa i Rady Sołeckiej dotyczące sprzeciwu w sprawie budowy 

lotniska w Legnicy, 
� wystąpienie mieszkanki ul. Złotoryjskiej w sprawie uwag do planowanej zabudowy 

uzupełniającej przy ul. Reja, 
� stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie stanu finansów miast na tle finansów 

publicznych, 
� zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2011 

 
Wojewoda Dolno śląski rozstrzygnięciem nadzorczym uniewaŜnił § 12 uchwały Nr IV/36/11 
z 31.01.2011 r. w sprawie zmiany granic miasta Legnicy. 
 
Ponadto , radne pani Ewa Czeszejko-Sochacka i pani ElŜbieta DrąŜkiewicz-Kierzkowska 
uczestniczyły w szkoleniu pn. „Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny organ kontrolny w JST”. 
 
2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 

– „Edukacja ekologiczna. Działania MłodzieŜowego Centrum Kultury w Legnicy w zakresie edukacji 
ekologicznej”, 

– „podpisanych kontraktów na rok 2011 z Narodowym Funduszem Zdrowia przez legnickie zakłady 
opieki zdrowotnej”. 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, które w pierwszej części miało miejsce 
w Muzeum Miedzi w Legnicy, podczas którego zapoznała się i przyjęła do akceptującej wiadomości materiał 
pn. „Działalność statutowa Muzeum Miedzi w Legnicy”. W drugiej części omówiła i zaopiniowała materiały 
sesyjne. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją. 
 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, na którym:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z prezentacją rozwiązań projektowych budowy Zbiorczej drogi południowej, etap 

II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawa, 
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• przyjęła informację nt. stanu dróg w mieście, 
• zapoznała się z korespondencją.  
 
Komisja Kapituły i Statutu odbyła jedno posiedzenie na którym pozytywnie zaopiniowała 
kandydatury do tytułu: 
- „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2011, 
- „ Nagroda Miasta Legnicy” w roku 2011, 
- „ZasłuŜony dla Legnicy” w 2011.  
 
Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do wiadomości informację o kosztach gminy Legnica z tytułu udziałów we własności 

w nieruchomościach wspólnotowych w 2010 r. 
 
3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 20 interwencji mieszkańców, w tym 8 załatwili we własnym 
zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  
Interwencje dotyczyły:  
− umoŜliwienia wykupu części strychu w budynku komunalnym, 
− udzielenia pomocy finansowej z MOPS, 
− umieszczenia tablicy informacyjnej o postoju przy basenie „Delfinek” na osiedlu Kopernik,   
− przyłączenia budynku do sieci wodociągowej, 
− przyspieszenia przydziału mieszkania komunalnego, 
− naprawienia ścieŜki zdrowia w Lasku Złotoryjskim, 
− zanieczyszczania ulic odchodami psów, 
− wykupu mieszkania komunalnego, 
− umoŜliwienia wykupu gruntu, 
− usunięcia wadliwego wodomierza w mieszkaniu, 
− zmiany organizacji ruchu na ul. Torowej, 
− wprowadzenia bezpłatnych przejazdów autobusami MPK dla „Polaków poszkodowanych 

przez III Rzeszę, 
−  przydzielenia mieszkania socjalnego, 
− przyznania bonów obiadowych z MOPS, 
− usunięcia przyczyny zanieczyszczania wody pitnej w mieszkaniu, 
− naliczania opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów, 
− zamontowania znaku drogowego ( strefa zamieszkania  przy zbiegu ul. Fredry i Batorego), 
− umoŜliwienia jednorazowej spłaty zaległości czynszowej bez naleŜnych odsetek, 
− naprawienia nawierzchni chodnika, 
− usprawnienia organizacji ruchu na ul. Bydgoskiej, 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radni złoŜyli ogółem 5 interpelacji, zapytań. 
 Interpelacje i zapytanie dotyczyły: 
- usuwania psich odchodów z terenu miasta, 
- podania wyników postępowania podatkowego w sprawie niepłacenia podatku przez SAG, 
- przedstawienia programu obchodów „Roku Księcia H. PoboŜnego”, 
- usunięcia piasku z ulic po okresie zimowym, 
- harmonogramu prac remontowych na ul. Bydgoskiej..    
 
Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 
 

Przewodnicz ący Rady 
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