
Informacja nr 8/2011 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 19 lipca do 20 września 2011 r. odbyła się XI sesja Rady, 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady oraz posiedzenie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
 

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

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• przedstawił projekty uchwał w sprawie: 

� zmiany uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Legnicy, 

� wyboru ławników, 
� pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. 

 
Przewodnicz ący przekazał 
 
Radnym: 
− zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 

2011, 
− zaproszenie do udziału w uroczystościach organizowanych z okazji rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. 
 
Prezydentowi: 
– wnioski radnych zawierających propozycje do budŜetu miasta Legnicy na 2012 r., 

 
Wojewoda Dolno śląski: 
− uchylił fragment § 4 ust. 3 uchwały Nr XI/108/11 z 25.07.2011 r. w sprawie opłaty 

za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Legnicę, 
− złoŜył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę 

Nr V/48/11 z 28.02.2011 r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Legnica w prawo własności tych nieruchomości. 

 
Zespół opiniuj ący kandydatów na ławników  pod przewodnictwem radnego Kazimierza 
Hałaszyńskiego rozpatrzył zgłoszone kandydatury na ławników i przedstawił Radzie opinię 
o kandydatach.  
 

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

• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 
– „Problem chorób nowotworowych w kontekście utworzenia Ośrodka Radiologii przy Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, 
– „Odtworzenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy w wyniku huraganu z 23 lipca 2009 r.”  

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

• przyjęła do wiadomości informacje 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 
Legnicy, 

– przeciwdziałania bezrobociu w mieście i wspieranie przedsiębiorczości. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z odpowiedzią na wnioski komisji dotyczące: 

� kontroli w zakresie funkcjonowania i dostępności dla obywateli basenów krytych 
na terenie miasta, w zakresie gospodarki finansowej w latach 2009-2010, 



2 
� kontroli realizacji inwestycji i remontów przez ZGM 9 celowość, wykonawstwo, 

rozliczenia itp. ) w 2010 r., 
� ograniczenia w czasie obowiązujących bonifikat przy sprzedaŜy mieszkań 

komunalnych, 
• zapoznała się z pismem Zastępcy Prezydenta w sprawie zmiany dokonanej 

w harmonogramie kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011, Komisja odstąpiła od 
przeprowadzenia kontroli „Obsługa obywateli przez Wydział Gospodarki Przestrzennej, 
Architektury i Budownictwa – procedury przyznawania pozwoleń na budowę”.  

• zapoznała się z korespondencją. 
 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
� omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
� przyjęła do wiadomości informację nt. „Pozyskiwania środków finansowych na inwestycje z 

dotacji krajowych i Unii Europejskiej oraz innych źródeł za lata 2009-2011 ( I kwartał )”, 
� zapoznała się z odpowiedzią na wnioski dotyczące struktury zadłuŜenia własności gminy oraz 

przyjęła wnioski o: 
� zaproszenie na kolejne posiedzenie komisji dyrektora ZGM w Legnicy w celu 

uzupełnienia przedstawianej informacji, 
� prowadzenie przez ZGM od roku 2012 ewidencji czynszów w podziale na czynsze 

otrzymywane od najemców w budynkach wspólnotowych i budynkach będących 
w całości własnością gminy. 

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

• zapoznała się z działalnością i siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy przy 
ul. Lotniczej 26, 

• przyjęła do akceptującej wiadomości materiał pn. „Działalność statutowa Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na rzecz mieszkańców Legnicy” wraz z wnioskiem o rozwaŜenie 
moŜliwości udzielenia pomocy Towarzystwu, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• Komisja pozytywnie zaopiniowała Informację o przebiegu wykonania budŜetu miasta Legnicy za pierwsze 

półrocze 201 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 
i informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 
2011 roku” – ( druk – XII/1 ) oraz Informację o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem 
Gminy w 2010 r. – ( druk – XII/3 ), 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją. 
 

3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 14 interwencji mieszkańców, w tym 7 załatwili we własnym 
zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  
Interwencje dotyczyły:  
− przydzielenia pomieszczenia gospodarczego-piwnicy, 
− udzielenia pomocy w zatrudnieniu na staŜ, 
− udzielenia pomocy finansowej, 
− utworzenia cmentarza dla zwierząt, 
− przydzielenia lokalu zastępczego, 
− egzekwowania przez StraŜ Miejską sprzątania psich odchodów przez ich właścicieli, 
− naprawienia nawierzchni drogi, 
− zamontowania ławek przy ul. Gombrowicza, 
− udzielenia pomocy przy zamianie mieszkania, 
− udzielenia pomocy finansowej przy tworzeniu Spółdzielni Socjalnej, 
− zmiany organizacji sprzedaŜy produktów rolnych na targowisku przy ul. Partyzantów, 
− umoŜliwienia najmu mieszkania po zmarłej osobie, 
− wymalowania klatki schodowej, 
− wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
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Radni złoŜyli ogółem 9 interpelacji, zapytań z tego trzy interpelacje na sesji Rady. 
 Interpelacje i zapytanie dotyczyły: 
- udzielenia informacji nt. zabezpieczenia przeciwpowodziowego i stanu technicznego urządzeń 

hydrologicznych , 
- utwardzenia terenu w okolicy budynku przy ul. Działkowej 32, 
- zmiany lokalizacji pojemników na odpady komunalne przy ul. Działkowej 32, 
- schwytania psa stwarzającego zagroŜenie, 
- udostepnienia pisma Policji opiniującego utworzenie przejścia dla pieszych przy 

ul. Piłsudskiego, 
- bezprawnego wycięcia drzew przy stacji paliw Shell, 
- właściwego oznakowania drogi na odcinku ul. Jaworzyńskiej od skrzyŜowania 

z ul. Nowodworską,  
- usunięcia drzew przy ul. Stanisławowskiej zagraŜających Ŝyciu przechodniom, 
- usunięcia porzuconego samochodu przy ul. Karkonoskiej. 
 
 
Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 
 
 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


