
Informacja nr 7/2011 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 21 czerwca do 18 lipca 2011 r. odbyła się X sesja Rady oraz 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady. 
 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej, 

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
 

2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt.: 
– „Stan budownictwa socjalnego na terenie miasta Legnicy. Potrzeby i stan realizacji”. 

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

• zapoznała się: 
– z informacją dot. przeprowadzonego naboru do przedszkoli i ośrodków opiekuńczych 

w roku szkolnym 2011/2012, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przesunęła na kolejne posiedzenie omawianie informacji nt. Realizacji uchwały Nr IX/74/03 

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Legnica. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła do akceptującej wiadomości materiał pn. „Działalność statutowa Legnickiej 
Biblioteki Publicznej”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zmieniła termin posiedzenia wrześniowego na dzień 16 września 2011 r. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła wraz z wnioskami protokoły kontroli w zakresie: 

� Analizy działalności gminy w zakresie sprzedaŜy mienia gminnego, w tym lokali 
mieszkalnych i uŜytkowych w roku 2010, 

� Funkcjonowania i dostępności dla obywateli basenów krytych na terenie miasta, 
w zakresie gospodarki finansowej w latach 2009 – 2010, 

� Kontroli wykorzystania dotacji na sport kwalifikowany w 2010 r., 
� Realizacji inwestycji i remontów przez ZGM ( celowość, przetargi, wykonawstwo, 

rozliczenia itp. ) w 2010 r. 
• przydzieliła zadania kontrolne na III kwartał 2011 r. w zakresie:  

� Kontrola rzeczowo-finansowa inwestycji drogowych – II Armii Wojska Polskiego, 
� Przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji usług 

remontowych na drogach miasta Legnicy w 2010 r. 
� Ocena realizacji Gminnego Programu rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2010 rok. 
� Analiza przydziału mieszkań komunalnych w latach 2010 - 2011. 

 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• zapoznała się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych:  

� przebudowa ulicy Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym I etap od ul. Lubińskiej 
do Szczytnickiej, 

� rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego ( wykończenie pomieszczeń pod 
trybuną B ), 

� modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieŜy przy stadionie im. Orła Białego. 
• przyjęła informację dot. stanu realizacji inwestycji miejskich, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z uzupełnieniem informacji pt. „Funkcjonowanie miejskiego transportu 

zbiorowego”. 
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Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• zapoznała się z informacją nt. „PoŜytki z reklam zlokalizowanych na nieruchomościach 

gruntowych stanowiących własność Gminy Legnica w 2010 r.”. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 7 interwencji mieszkańców, w tym 6 załatwili we własnym 
zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  
Interwencje dotyczyły:  
− udzielenia pomocy przy ociepleniu budynku, 
− dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla syna, 
− przyznania mieszkania socjalnego, 
− uruchomienia parkingu przy ul. Neptuna, 
− uporządkowania terenów zielonych przy ul. KozioroŜca,  
− przyznania dodatku mieszkaniowego z MOPS, 
− udzielenia pomocy w znalezieniu pracy. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złoŜyli ogółem 5 interpelacji, zapytań. 
 Interpelacje i zapytanie dotyczyły: 
- podania powodów likwidacji filii Szkoły Podstawowej nr 19, 
- nadania nazw nowopowstającym ulicom, 
- udostepnienia dla mieszkańców kompleksów sportowych w okresie wakacji, 
- planowanej likwidacji filii nr 4 Legnickiej Biblioteki Publicznej, 
- funkcjonowania uruchomionego przez miejską spółkę systemu „grobonet”. 
 
 
Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 
 
 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


