
Informacja nr 16/5/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 24 kwietnia do 21 maja 2012 r. odbyła się XIX sesja Rady, 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XX i XXI uroczystej sesji 
Rady Miejskiej, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 

 

Przewodnicz ący przekazał Radnym:  
• informację w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej, 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budŜetu miasta Legnicy na rok 

2012. 
 
Przewodnicz ący Rady przekazał Prezydentowi : 

� postanowienie Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa dot. zawiadomienia 
złoŜonego przez Ruch Społeczny Legniczan, 

� skargę mieszkańców  na odmowę wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego rejonu ul. Inwalidów 
przyjętego uchwałą Nr XVI/164/99 z 25.10.1999 r. 

� pismo mieszkańców  dotyczące scalenia i podziału nieruchomości w obrębie Przybkowa 
w Legnicy, 

� interwencję mieszkanki w sprawie zbyt wysokich opłat za opiekę w domu. 
 

Wojewoda Dolno śląski - . 
• stwierdził niewaŜność uchwał: 

o we fragmencie § 2 ust. 1 uchwały Nr XVIII/172/12 z 26.05.2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

o we fragmencie § 3 uchwały Nr XVIII/174/12 z 26.03.2012 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w roku 2012”, 

• wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwały: 
o Nr XV/151/11 z 27.12.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - dzielnicy Fabryczna w Legnicy, 
o Nr XVI/157/12 z 30.01.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów rejonu ulicy Reja w Legnicy, 
o Nr XVII/168/12 z 27.02.2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy – 
dla terenów MU9 i U6.1, 

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

• przyjęła do akceptującej wiadomości informację na temat: „Emisja zanieczyszczeń powietrza, 
hałasu i uciąŜliwość przemysłu na terenie miasta Legnicy”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła informacje dotyczące: 

� sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011, 

� zadań gminy w zakresie wskazywania tymczasowego pomieszczenia w oparciu 
o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, 

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

• odwiedziła Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pra Legnica” i przyjęła materiał 
nt. „Działalności na rzecz miasta i jego mieszkańców realizowana przez Towarzystwo 
Miłośników Legnicy, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne – ( zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
udzielenia/nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy i przyjęła wniosek 
w sprawie pozytywnej oceny, pod względem merytorycznym, zrealizowanych zadań 
budŜetowych w zakresie: § 630 – turystyka. § 801 – oświata i wychowanie, § 854 – 
edukacyjna opieka wychowawcza, § 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
§ 926 – kultura fizyczna ), 

• zapoznała się z: 
� informacją Prezydenta Miasta Legnicy pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej gminy 

Legnica”, 
� rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia 

niewaŜności w części uchwały Nr XVIII/172/12 z dnia 26.03.2012 r., 
� ze skargami Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

na uchwały: Nr XVI/157/12 z dnia 30.01.2012 r. i Nr XVII/168/12 z dnia 27.02.2012 r.  
 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła: 

- protokoły kontroli w zakresie wykonania budŜetu miasta Legnicy za rok 2011, 
- wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2011, 
- wnioski zawarte w protokole kontroli realizowanej przez słuŜby Prezydenta Miasta 

Legnicy w zakresie sposobu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym,  
• negatywnie zaopiniowała wniosek państwa Zofii i Edwarda Maksymowicz o zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Tarninów”, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła informację nt. „planów remontów ZGM na rok 2012 wraz z wnioskiem 

o zwiększenie kwoty na remonty, aby zmniejszyć okres oczekiwania z 15 lat do co 
najmniej 7 lat”, 

• podczas wyjazdu zapoznała się z realizacją inwestycji na wałach rzeki Kaczawy, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 
Komisja Bud Ŝetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją. 
 

3. DyŜury radnych. 
Radni podczas dyŜurów przyjęli 8 interwencji mieszkańców, 3 załatwili we własnym zakresie, 
5 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  
Interwencje dotyczyły:  
− podwyŜszenia opłaty za usługi opiekuńcze, 
− przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, 
− przydzielenia mieszkania komunalnego, 
− zbadania zgodności zabudowy na działce nr 596 obręb Czarny Bór, 
− ograniczenia prędkości przy ul. Dębowej, 
− uzyskania zgody ZGM-u na najem mieszkania, 
− wybudowania cmentarza dla zwierząt, 
− przydzielenia mieszkania socjalnego. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złoŜyli 8 interpelacji – zapytań, z tego 3 zapytania i 1 interpelację na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
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- podjęcia działań mających na celu powrót do LCK dorosłej grupy Zespołu Pieśni i Tańca 

Legnica, 
- uporządkowania terenu wokół Obelisku Pamięci Ofiar Stalinizmu, 
- wypalania traw na terenie lotniska, 
- sprzedaŜy zdrowej Ŝywności w szkolnych sklepikach, 
- dalszych losów mowo budowanego cmentarza, 
- wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul. Astronomicznej, 
- naprawienia nawierzchni ul. Grabskiego, 
- oznakowania drogi wewnętrznej przy ul. N.M. Panny 1. 

 
 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


