
Informacja nr 18/7/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 20 czerwca do 20 lipca 2012 r. odbyła się XXII sesja Rady, 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

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

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• wyznaczył radnych panią Bogumiłę Słomczyńską i pana Kazimierza Hałaszyńskiego do 

komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Legnicy. 
 

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

2012. 
 
Przewodnicz ący Rady przekazał Prezydentowi : 

� interwencję lokatorów mieszkań przy ul. Andersa w sprawie remontu budynku,  
� prośbę Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o bezpłatny dowóz mieszkańców 

Legnicy na spotkanie Kresowiaków pt. „Wrześniowe Kresowiana” w Białej k/Chojnowa, 
� prośbę osadzonego w Zakładzie Karnym o informacje dotyczące przydziału mieszkania 

socjalnego oraz w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie się, 
� wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stwierdzający nieważność 

uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XVI/159/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
wyznaczenia kierunków działania Prezydenta Miasta Legnicy. 

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

• zapoznała się z Informacją nt. „Powstanie Ośrodka Zdrowia Psychiatrycznego 
w wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy – rozwój oddziału psychiatrycznego”. 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
� podczas wyjazdu zapoznała się z funkcjonowaniem schroniska  oraz przyjęła do 

akceptującej wiadomości informację nt. „Funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych 
Zwierząt w Legnicy”, 

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

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne  
• zapoznała się z informacją nt. działalności artystycznej i popularno-naukowej 

Stowarzyszenia – Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” – Komisja bardzo wysoko 
oceniła działalność Zespołu, zarówno artystyczną jak i popularno-naukową. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła: 

- protokół kontroli w zakresie zbadania zasadności skargi na działalność Dyrektora 
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy – Komisja uznała skargę za 
niezasadną, 

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy wraz z uzasadnieniem,  

• zapoznała się z korespondencją. 
 
Komisje: Gospodarki oraz Bud żetu i Finansów odbyły wspólne posiedzenie, podczas którego:  

• dokonały objazdu wybranych inwestycji miejskich, 
• omówiły i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• przyjęły do wiadomości informacje nt.: 

- realizacja zadań inwestycyjnych, zaawansowania inwestycji na rok 2012, 
- drogi publiczne i wewnętrzne, problemy zarządzania, 
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- pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym unijnych i sposób oraz plany ich 

wykorzystania,  
• komisja Budżetu i Finansów przyjęła do wiadomości odpowiedź na wniosek 

dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZGM, 
• komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości odpowiedź na wniosek dot. zwiększenia kwoty 

na remonty w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. 
 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 12 interwencji mieszkańców, 3 załatwili we własnym zakresie, 
9 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− umożliwienia rozłożenia na raty spłaty zaległości czynszowej, 
− naprawienia chodnika przy ul. Galaktycznej, 
− wybudowania miejsc parkingowych przy ul. Astronomicznej, 
− przydzielenia lokalu mieszkalnego na remont własny, 
− przyznania wsparcia rodzinie,  
− wyrażenia zgody na adaptację strychu, 
− przywrócenia miejsca parkingowego we wewnętrzu budynku przy ul. Wrocławskiej 10, 
− rozpatrzenia wniosku o zwolnienie ze zwrotu bonifikaty za wykup mieszkania, 
− dokonania przez gminę Legnica wpisu do hipoteki, 
− funkcjonowania schroniska dla zwierząt, 
− udzielenia pomocy w umożliwieniu założenia Spółdzielni Socjalnej, 
− wykoszenia traw w okolicy ulic Lipowej i Wierzbowej. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli 9 interpelacji – zapytań, z tego 1 zapytanie i 2 interpelacje na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- przyśpieszenia remontu chodnika przy ul. Akacjowej, 
- zakłócania ciszy nocnej przez klub „Ventigo”, 
- usług opiekuńczych dla osób powyżej 85 roku życia, 
- funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
- podani powodu przeprowadzenia oględzin nieruchomości przy ul. Wiejskiej 10, 
- udzielenia informacji nt. współpracy z miastami partnerskimi w okresie od 1.01.2011 

do 30.06.2012 r. 
- naprawienia progu zwalniającego przy ul. Tulipanowej, 
- przywrócenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynki 

na ul. Wrocławskiej 10/18, 
- miejsc parkingowych w podwórku ul. Rynek 12-15.  

 

 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


