
Informacja nr 15/4/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 20 marca do 23 kwietnia 2012 r. odbyła się XVIII sesja Rady, 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

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

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
 

Przewodnicz ący przekazał Radnym:  
• wniosek spółki z o.o. Estrada Polska o wydanie opinii lokalizacyjnej dla kasyna gier w 

Legnicy, 
• pismo skierowane do Komisji Rewizyjnej i Prezydenta Miasta  w sprawie nienaleŜytego 

gospodarowania mieniem komunalnym 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 

2012, 
• oraz Prezydentowi wystąpienie Posła RP Roberta Kropiwnickiego o podjęcie stanowiska 

przez Radę Miejską Legnicy w sprawie przywrócenia bezpośredniego połączenia 
kolejowego PKP na trasie Legnica – Warszawa, 

• informację Prezydenta Miasta dotyczącą zdjęcia z Planu pracy Rady Miejskiej Legnicy 
tematu pn. „Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Legnicy 
na lata 2012-2019”. 

 
Przewodnicz ący Rady przekazał Prezydentowi  postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa 
w sprawie  przekroczenia uprawnień przez Prezydenta i radnych przy podejmowaniu uchwał w 
sprawie lotniska (postanowienie do wglądu w Biurze Rady). 
 
Wojewoda Dolno śląski - . 

• wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę 
Nr XVI/159/12 z 30.01.2012 r. w sprawie wyznaczenia kierunku działania Prezydenta 
miasta Legnicy, 

• skierował zapytania do uchwał: 
o Nr XV/151/11 z 27.12.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  - dzielnicy Fabryczna w Legnicy, 
o Nr XVII/162/12 z 27.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych 
w Legnicy, 

o Nr XVII/169/12 z 27.02.2012 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. 

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

• zapoznała się informacją nt.: „Podpisanych kontraktów na rok 2012 z Narodowym 
Funduszem Zdrowia przez legnickie zakłady opieki zdrowotnej”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej za rok 2011, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• przyjęła informację z realizacji działań podjętych w gminie na rzecz osób bezdomnych 
w okresie zimy, 

• przyjęła odpowiedź na wniosek dot. sposobu realizacji programów kierowanych do szkół 
przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legnicy, 

• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny za okres od 16 
grudnia 2010 r. do 13 grudnia 2011 r. 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 
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• przyjęła materiał pn. „Funkcjonowanie Legnickiego Szkolnego Związku Sportowego- 

omówienie zasad finansowania i strony organizacyjnej”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i sportu za rok 2011. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła: 

- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 13 grudnia 2010 r. do 12 grudnia 
2011 r., 

- wraz z wnioskami protokół kontroli w zakresie „Kontroli zasad wynajmu lokali dla 
organizacji pozarządowych za rok 2011”., 

• przydzieliła zadania kontrolne w zakresie wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2011, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  

• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt. „Oświetlenia dróg w mieście” oraz 
„Zimowego utrzymania dróg”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki za okres od 9 grudnia 2010 r. 

do 15 grudnia 2012 r. 
 
Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła informację nt. „Współpracy miasta Legnicy z podmiotami poŜytku publicznego 

w aspekcie pomocy finansowej udzielanej z budŜetu miasta”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji BudŜetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy za okres 

od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., 
• zapoznała się z Zarządzeniem Nr 286/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 

2012 r. sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 2012, oraz Zarządzeniem 
Nr 234/PM/2101 PML z dnia15 marca 2012 r. w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 
2012. 

 

3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 20 interwencji mieszkańców, 10 załatwili we własnym zakresie, 
7 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− opieki psychologiczno-pedagogicznej dla 3 letniego dziecka, 
− źle naliczonego przez LPWiK rachunku za zuŜycie wody w gospodarstwie domowym, 
− rozwaŜenia moŜliwości zmodyfikowania świateł na przejściu dla pieszych przy 

ul. Wrocławskiej, a marketem „Netto”, 
− uciąŜliwej działalności firmy PPHU „EWITAX” przy ul. SzwoleŜerów, 
− umoŜliwienia darmowych przejazdów autobusami MPK dla Poszkodowanych przez III Rzeszę, 
− udzielenia pomocy przy wykupie mieszkania, 
− umoŜliwienia rozłoŜenia na raty spłaty podatku od nieruchomości, 
− uporządkowania wnętrza blokowego przy  ul. Działkowej, 
− naprawienia nawierzchni ul. Skowronkowej, 
− przydzielenia lokalu socjalnego, 
− przybielenia lokalu mieszkalnego na remont własny, 
− zagospodarowania MłodzieŜowego Ośrodka Kariery Zawodowej, 
− przeprowadzenia remontu ul. Pawiej, 
− umoŜliwienia wykupu mieszkania komunalnego, 
− zakłócania spokoju w mieszkaniu, związanego ze stukaniem w instalacji grzewczej, 
− podwyŜszenia opłaty za świadczenie usług opiekuńczych, 
− przyznania mieszkalnego komunalnego. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złoŜyli 10 interpelacji – zapytań, z tego 4 zapytania i 3 interpelacje na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
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- wybudowania wybiegu dla zwierząt na terenie miasta, 
- sprzedaŜy niezdrowej Ŝywności w szklonych sklepikach, 
- interwencji StraŜy Miejskiej do zdarzenia wrzucenia petardy podczas mszy w kościele, 
- wyremontowania ul. Piekarskiej, 
- zasad przyznawania stypendiów sportowych, 
- podania stopnia zaawansowania prac nad przejściem dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, 
- zagospodarowania pomieszczeń pod trybuną „B” na legnickim stadionie, 
- rozwaŜenia zmiany organizacji ruch na rondzie na osiedlu „Piekary”, 
- naprawienia progów zwalniających na ul. Pomorskiej, 
- podania terminu przywrócenia drogi ewakuacyjnej (działka nr 344 ). 

 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


