
Informacja nr 17/6/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 22 maja do 19 czerwca 2012 r. odbyła się XX i XXI uroczysta sesja Rady, 
podczas której zostały wręczone wyróżnienia przyznane przez Radę Miejską w roku 2012. 
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy 
ul. Lotniczej 26 w Legnicy. Odbyło się 6 posiedzeń Komisji problemowych Rady.  
 

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

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
 

Przewodnicz ący przekazał Radnym:  
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy  w sprawie zmiany budżetu miasta Legnicy na rok 

2012, 
• zaproszenie MKS Miedź Legnica SA na Rodzinny Piknik z Miedzią z okazji Dnia Dziecka, 
• odpowiedź Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na Apel Rady 

Miejskiej Legnicy w sprawie przywrócenia bezpośredniego połączenia PKP na trasie 
Legnica-Warszawa. 

 

Przewodnicz ący Rady przekazał Prezydentowi : 
� interwencję mieszkanki w sprawie zbyt wysokich opłat za opiekę w domu, 
� zapytanie mieszkańców o realizację zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Przybkowa i os. Sienkiewicza. 
 

Wojewoda Dolno śląski - . 
• stwierdził nieważność fragmentu § 4 uchwały i § 2 ust. 3 załącznika do uchwały 

Nr XIX/186/12 z dnia 26.04.2012. r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Jednostek 
Oświatowych w Legnicy oraz nadania statutu. 
 

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

• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje na temat: „Zaopatrzenie w wodę do 
spożycia na terenie miasta Legnicy w roku 2011 – Informacja Państwowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Legnicy”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z pismem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

dot. odpowiedzi na Apel Rady Miejskiej Legnicy w sprawie przywrócenia bezpośredniego 
połączenia kolejowego Legnicy z Warszawą – pismo Nr TK-7mk-0500-017/12 z dnia 22 
maja 2012 r. 
 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła wraz z wnioskami protokoły kontroli za II kwartał w zakresie: 

� Kontrola działalności OSiR za rok 2011, w tym udostępnianie bazy sportowo-
rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem szkół), 

� Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu miasta na organizację Mistrzostw Świata 
w Łucznictwie, 

� Kontrola przestrzegania prawa zamówień publicznych w zakresie przetargu na usługi 
sprzątania i ochrony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2011 r. 

• przydzieliła zadania kontrolne na III kwartał w zakresie: 
� Kontrola rzeczowo finansowa inwestycji pn. przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej 

do Szczytnickiej i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej za rok 
2011, 

� kontrola rzeczowo-finansowa inwestycji pn. Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych za rok 2011, 

� realizacja inicjatyw lokalnych w 2011 r.  
• zapoznała się ze skargą Pani Teresy Zawadki na Dyrektora ZGM w Legnicy przekazaną 

przez Najwyższą Izbę Kontroli pismem z dnia 24 maja 2012 r. Nr BOE/BOS-052-
1412/2012/GO – Komisja powołała Zespół Kontrolny do zbadania zasadności skargi. 
Termin przeprowadzenia kontroli od dnia 12 czerwca 2012 r. do dnia 10 lipca 2012 roku. 

• zapoznała się z korespondencją. 
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Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• zapoznała się z: 

�  funkcjonowaniem Domu Dziecka przy ul. Wandy oraz z niepublicznym domem 
dziecka, przy ul. Słubickiej 

� informacją nt.: „Funkcjonowania domów dziecka po zmianie przepisów”.  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• odwiedziła Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Legnicy działający przy Zespole 
Szkół Budowlanych przy ul. Grabskiego 6, 

• przyjęła materiał nt. „Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Legnicy – 
funkcjonowanie ośrodka dla młodzieży uzdolnionej piłkarsko”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne – ( w tym pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów 
ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy – druk 17/XXII/12 wraz z wnioskiem o wykreślenie 
z uchwały § 5 ust. 2 pkt 1.). 

 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z informacją nt. „Budowy cmentarza komunalnego – I etap: droga 

dojazdowa, krematorium, dom pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne 
i boczne”. 

Komisja Bud żetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• pozytywnie zaopiniowała wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 38 o udzielenie dotacji 

w roku budżetowym 2012 na remont i konserwację elewacji wraz z niezbędnymi robotami 
likwidującymi jej zły stan techniczny oraz odnowieniem kolorystyki w zabytkowej kamienicy 
pod „Przepiórczym Koszem” na kwotę 105.000 zł. 

 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 7 interwencji mieszkańców, 2 załatwili we własnym zakresie, 
5 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− umożliwienia wykupu działki budowlanej przy ul. Izerskiej, 
− naliczenia podatku od nieruchomości, 
− przyznania lokalu mieszkalnego na remont własny, 
− dzieci przebywających w Domu Dziecka, 
− wstrzymania procedury przeprowadzenia kontroli nieruchomości przez Urząd Miasta, 
− wyznaczenia miejsca do grzebania zwierząt, 
− udzielenia pomocy w znalezieniu pracy. 

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 5 interpelacji – zapytań, z tego 3 zapytania i 1 interpelację na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- podania terminu rozpoczęcie przebudowy kładki dla pieszych na ul. Piłsudskiego, 
- organizacji konferencji prasowych Prezydenta Miasta Legnicy, 
- przeprowadzenia remontu ul. Jaworzyńskiej, 
- naprawienia nawierzchni ul. Grabowej, 
- umieszczenia dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na os. Sienkiewicza.  

 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


