
Informacja nr 19/8/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 
 

 W okresie od 21 lipca do 17 września 2012 r. odbyła się XXIII sesja Rady oraz 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady.  
 

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

• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
• brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy Miłkowice w sprawie  

- podjęcia przez Rady Gmin Krotoszyce i Miłkowice  uchwał o założeniu cmentarza 
komunalnego dla miasta Legnicy  

- oraz  dyskusji nt. wniosku Legnicy o poszerzenie granic miasta o tereny położone w/w 
gminach. 

W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Miłkowice Waldemar Kwaśny i wójt gminy Krotoszyce  
Beata Castaneda Trujillo, przewodniczący i wiceprzewodniczący tych gmin, starosta 
legnicki Jarosław Humenny oraz zastępcy prezydenta miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz 
i Ryszard Białek 

 

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

na rok 2012, 
• zapytanie mieszkanki w sprawie zawłaszczenia drogi publicznej przy ul. Działkowej, 
• oraz Prezydentowi pismo mieszkańca w sprawie bezpodstawnego usunięcia samochodu 

osobowego z parkingu, 
• wniosek pracowniczych związków zawodowych działających przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej o wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników Ośrodka, 
• oraz Prezydentowi pismo podopiecznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 

w sprawie nieprawidłowości przy wykonaniu remontu schodów przeciwpożarowych 
w Domu przy ul. Grabskiego. 

 
Przewodnicz ący Rady przekazał Prezydentowi : 

� do zaopiniowania obywatelski projekt uchwały dotyczący szczegółowych warunków 
przyznawania  świadczeń z pomocy społecznej, 

� pismo mieszkanki w sprawie bezprawnego działania służb Urzędu Miasta w zakresie 
przeprowadzenia oględzin zajmowanej nieruchomości, 

� zgłoszenie mieszkańca o bezprawnym korzystaniu z terenu basenu przy ul. Radosnej, 
� prośbę lokatora mieszkania przy ul. Kartuskiej o wymianę okna, 
� wnioski mieszkańców dotyczące wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Legnica, 
� wnioski radnych Rady Miejskiej Legnicy złożone do projektu budżetu miasta Legnicy 

na 2013 r., 
� oraz radnym interwencję mieszkanki dotyczącą niezadowolenia w związku ze sposobem 

zagospodarowania wnętrza blokowego przy ul. Wrocławskiej 10, 
� pismo firmy P.P.H.U. Gruzbet-Recykling w sprawie niewłaściwego zachowania się 

przedstawicieli LPGK sp. z o.o., 
� pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o wysokości 

przyznanych dotacji na remonty obiektów zabytkowych w Legnicy, 
� wniosek mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu ulic Chojnowskiej i Działkowej, 
� wniosek mieszkanki o wykreślenie z księgi wieczystej dla posiadanego lokalu 

mieszkalnego zapisu dotyczącego hipoteki kaucyjnej. 
 

Wojewoda Dolno śląski  stwierdził nieważność: 
• § 7 ust. 3 zdanie drugie uchwały Nr XXII/213/12 z 25.06.2012 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmiejskiego 
ograniczonego ulicami Piastowską, Nowym Światem, Działkową i Senatorską w Legnicy 
dla dawnego klasztoru bernardynów, 
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• § 1 pkt 3 w zakresie zmiany § 5 ust. 8 we fragmencie „Koszt wydania duplikatu wynosi 

30 zł” i § 1 pkt 6 w zakresie dodania do § 7 ust. 3 pkt 5 i 6 w uchwale Nr XXII/218/12 
z 25.06.2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości 
stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania. 

 
2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.: 

•  Zabezpieczenie opieki zdrowotnej w stanach zagrożenia życia spowodowanych 
chorobami serca – kardiologia interwencyjna w Legnicy, 

• Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska-realizacja za rok 2011 i planowane 
na 2012 rok, 

• oraz zapoznała się z raportem o stanie środowiska w województwie dolnośląskim 
w 2011 roku, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt. „Działań podejmowanych w gminie na 

rzecz dożywiania”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła protokoły z kontroli w zakresie: 

- kontroli rzeczowo – finansowej inwestycji pn. przebudowa ulic: Bydgoskiej 
(od Lubińskiej do Szczytnickiej i Szczytnickiej w tym etap I od Lubińskiej do 
Szczytnickiej) za rok 2011, 

- odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja 
części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych za rok 2011, 

- realizacja inicjatyw lokalnych w 2011 r.,  
• przydzieliła zadania kontrolne na IV kwartał 2012 r. w zakresie: 

- kontrola inwestycji pn. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie 
ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz 
z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – 
Profilaktycznego – za rok 2011/12 (realizacja w IV kwartale) – ZK Nr 3. 

- kontrola inwestycji pn. budowa Cmentarza Komunalnego – I etap: droga dojazdowa, 
krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne 
i boczne – ZK Nr 2, 

- kontrola realizacji uchwały Nr XII/112/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26.09.2011 r. 
zmieniającej uchwałę  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy Legnica – ZK Nr 1 

• powołała zespół kontrolny do zbadania zasadności skargi mieszkańca Legnicy na 
działalność Prezydenta Miasta Legnicy, 

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

• omówiły i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• przyjęły do wiadomości informacje nt.: 

- prywatyzacji gminnego zasobu mieszkaniowego w tym lokali mieszkalnych 
i użytkowych w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem miasta Legnicy do dnia 30 czerwca 2012 r.,  

- pozyskanych środków zewnętrznych, w tym unijnych w latach 2007 – 2012 ( stan na 
dzień 30.07.2012 r. ), 

- realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, podczas którego: 
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• przyjęła do akceptującej wiadomości materiał pn. „Przyjęcia do przedszkoli oraz do szkół 

ponadgimnazjalnych”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne  

 
Komisja Bud żetu i Finansów  odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 11 interwencji mieszkańców, 4 załatwili we własnym zakresie, 
7 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− uporządkowania terenu przy ul. Działkowej 10, 
− przydzielenie lokalu zastępczego, 
− upomnienia przez ZGM mieszkańca o zakłócanie spokoju, 
− udostepnienia pomieszczenia strychowego, 
− zakłócania porządku publicznego, 
− wybudowania cmentarza dla zwierząt, 
− usunięcia ławek w okolicy ul. NMP, 
− przeprowadzenia remontu ul. Żeromskiego, 
− rozważenia możliwości umorzenia niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, 
− przydzielenia mieszkania socjalnego, 
− przedłużenia ul. Tulipanowej. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli 18 interpelacji – zapytań, z tego 1 zapytanie i 9 interpelacji na sesji.  
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
- rozważenia możliwości wykonania tzw. „średniego ronda” na ul. Piłsudskiego, 
- zabezpieczenia i naprawy zbocza wzdłuż obwodnicy zachodniej, 
- upoważnienia osób poszkodowanych przez III rzeszę do darmowych przejazdów autobusami 

MPK, 
- wolontariuszy wyprowadzających psy na spacer ze schroniska dla zwierząt, 
- wydłużenia godzin pracy schroniska dla zwierząt, 
- umowy dzierżawy działki nr 343/6 obręb Fabryczna, 
- usunięcia ogrodzenia z drogi nr 344, 
- adopcji zwierząt ze schroniska dla zwierząt, 
- naliczenia zaległości za zużycie energii elektrycznej w SP Nr 7, 
- posprzątania terenu wokół pomnika ofiar bolszewizmu, 
- posprzątania kaplicy cmentarnej, 
- współpracy z miastami partnerskimi, 
- umorzenia podatku od nieruchomości, 
- monitoringu miejskiego, 
- ubezpieczenia mienia komunalnego, 
- wynajmowania lokali użytkowych, 
- zakłócania ciszy nocnej przez klub „Vertigo”. 

 

 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 

Przewodnicz ący Rady 
 
 

Ryszard K ępa 


