
Informacja nr 12/1/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 22 grudnia 2011 r. do 23 stycznia 2012 r. odbyła się XV sesja Rady, 
6 posiedzeń Komisji problemowych Rady. Ponadto odbyło się posiedzenie Komisji doraźnej do 
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.  
 
1. Przewodnicz ący Rady: 

• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 

 
Przewodnicz ący przekazał Prezydentowi: 

• pismo mieszkańców Legnicy w sprawie zajęcia konta bankowego przez Urząd Miasta oraz 
w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu przy ul. Sudeckiej, 

• interwencję mieszkańców os. Bielany w sprawie uciążliwej działalności bazy autobusowej 
PKS TRANS-POL, 

• interwencję mieszkańca Legnicy w sprawie wniosku dotyczącego zamiany części 
nieruchomości, 

• pismo mieszkanki Legnicy w sprawie złej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta, 
• interwencję lokatorów w sprawie wykupu zajmowanego mieszkania z bonifikatą. 

 
Wojewoda Dolno śląski  uchylił część uchwały Nr XIV/136/11 z  28.11 2011 r. w sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” w załączniku pkt VI 
ppkt 6 we fragmencie: „W jej skład wchodzi przedstawiciel  Miejskiej Rady Pożytku Publicznego 
lub osoba przez nią rekomendowana.” 
 
2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt. „Likwidacja barier architektonicznych 
i technicznych w Legnicy”. 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Komisji dot. zwiększenia patroli straży miejskiej, w rejonach 

szkół, w godzinach przerw lekcyjnych i zdecydowaną reakcję na palenie tytoniu w miejscach 
publicznych, zaśmiecanie i niszczenie mienia – pismo Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza 
Krzakowskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr BR.0014.11.2011.IV, 

• przyjęła do akceptującej wiadomości pismo Zastępcy Prezydenta Doroty Purgal z dnia 20 grudnia 
2011 r. Nr ZS.8120.132.2011 dot. pana Stefana Lewczuka w sprawie zmniejszenia odpłatności za 
usługi opiekuńcze. 

 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• zwizytowała Młodzieżowe Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 3 oraz przyjęła 
i pozytywnie zaopiniowała informację pt. „Centrum Kultury – uczy, bawi i rozwija”, 

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

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przydzieliła zadania kontrolne na I kwartał 2012 r.: 

� Kontrola prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

� Kontrola zasad wynajmu lokali dla organizacji pozarządowych za rok 2011. 
� Modernizacja ul. Chojnowskiej w zakresie rzeczowo-finansowym za rok 2011. 

• zapoznała się z korespondencją. 
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Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła odpowiedź na wniosek dotyczący ilości mieszkań komunalnych, które nie zostały 

sprzedane, 
• przyjęła stanowisko Prezydenta Miasta dot. odstąpienia od zobowiązania Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej do wprowadzenia ewidencjonowania czynszów w podziale na czynsze 
otrzymywane od najemców w budynkach wspólnotowych i budynkach będących w całości 
własnością gminy. 

 
Komisja Bud żetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła Analizę możliwości pozyskiwania w 2011 r. dochodów budżetowych z tytułu tzw. renty 

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

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 5 interwencji mieszkańców, 4 załatwili we własnym zakresie, 
1 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  
Interwencje dotyczyły:  
− przydzielenia alimentów na dziecko, 
− udzielenia pomocy w sprawie złożenia odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego 

dotyczącej przyznania rekompensaty za mienie pozostawione na Ukrainie, 
− przydzielenia lokalu zastępczego, 
− udzielenia pomocy w znalezieniu pracy, 
− umożliwienia wykupu garażu.  

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli ogółem 4 interpelacje, zapytania w tym 1 interpelację na sesji. 
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- rozważenia możliwości umożliwienia kierowcom TAXI zatrzymywania się i wjazdu pojazdów 

w miejsca, gdzie obowiązuje zakaz, 
- udzielenia informacji, jakie środki finansowe przeznaczyło miasto na XX edycje Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
- braku zgody OGM nr 4 na montaż anten na budynku przy ul. B. Chrobrego 17, 
- budowy grobowców przy głównej alei na cmentarzu komunalnym. 
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