
Informacja nr 22/11/2012 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie między sesjami 
 
 
 

 W okresie od 21 listopada do 19 grudnia 2012 r. odbyła się XXVI sesja Rady w dniach 
26 listopada i 18 grudnia oraz 6 posiedzeń Komisji problemowych Rady.  
 

1. Przewodniczący Rady: 

• przekazał radnym projekty uchwał na drugą część XXVI sesji Rady Miejskiej,  
• przekazał radnym materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej, 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 
• przekazał radnym projekt stanowiska Rady Miejskiej w sprawie poparcia inicjatywy 

włączenia podregionu legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy 
przygranicznej w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej (EWT). 
 

Przewodniczący przekazał Radnym: 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy w roku 

2012, 
• wniosek do budżetu miasta Legnicy na rok 2013 przekazany przez Grupę Regionalną 

GOPR o zabezpieczenie środków na działania ratownicze, 
• apel Stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk o wystąpienie radnych i mieszkańców do 

Rządu RP, Sejmu RP z postulatem niezwłocznego rozpoczęcia prac nad poprawą ustawy 
o gospodarce odpadami.  

 
Przewodniczący Rady przekazał Prezydentowi: 

� interwencję lokatorów mieszkań przy ul. Tarnopolskiej w sprawie zbyt niskich zasiłków 
z MOPS na opłacenie kosztów ogrzewania, 

� interwencję Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Młynarskiej w sprawie możliwości wykupu 
przez nich abonamentu w strefie płatnego parkowania przy ul. Środkowej, 

� prośbę mieszkanki o umorzenie długu czynszowego, 
� oraz radnym wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr XXVI/258/12 

z 26.11.2012 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki A5 MU, 

� .pismo mieszkańca w sprawie niezadowolenia z decyzji dyrektora MOPS w sprawie opłaty 
za pobyt w noclegowni, 

� interwencję mieszkańca dotyczącą hałasu, zanieczyszczenia, nieprawidłowego parkowania 
oraz niszczenia dróg i chodników w rejonie ul. Rynek  i ulic przyległych do Rynku. 
 

Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność: 
• § 2 ust. 1 i 4 oraz §  4 ust. 1 we fragmencie „wniesieniu opłat lub” i ust. 2 we fragmencie 

„ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej” załącznika nr 1 do uchwały Nr XXV/245/12 
z 29. 10. 2012 w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica, 

• § 9 oraz § 17 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXV/246/12 z 29.10.2012 r. w sprawie nadania statutu 
Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy. 

 
2. Komisje Rady: 

 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy na rok 2013. 

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

• zwizytowała szkołę podstawową Nr 9 przy ul. Marynarskiej 31, 
• pozytywnie oceniła i przyjęła materiał pn. „Wykorzystanie internetu, centrów informacji 

multimedialnych jako nowoczesnych technologii w procesie edukacji”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy na rok 2013.  

 
 
 



2 

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

� realizacji uchwały nr XXII/112/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26.09.2011 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy Legnica, 

� 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 lata 2011/12i, 

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

• zapoznała się z korespondencją, 
• przyjęła plan pracy na rok 2013. 

 
Komisje: Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  

• omówiła i zaopiniowały materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy na rok 2013. 

 
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy na rok 2013. 

 
Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego: 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła plan pracy na rok 2013. 

 
3. Dyżury radnych. 

Radni podczas dyżurów przyjęli 8 interwencji mieszkańców, 4 załatwili we własnym zakresie, 
4 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencje dotyczyły:  
− przeniesienia pomnika z pl. Słowiańskiego, 
− zbadania stanu technicznego budynku, 
− przydzielenia mieszkania socjalnego, 
− umożliwienia korzystania z darmowego parkowania dla samochodów „Hospicjum Domowego” 

działającego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym,  
− udzielenia pomocy przy zamianie mieszkania, 
− wykupu przez miasto nieruchomości pod inwestycję drogową, 
− przydzielenia mieszkania komunalnego, 
− wsparcia akcji na rzecz dziecka z porażeniem mózgowym. 

 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni złożyli 5 interpelacji z tego 3 na sesji.  
Interpelacje dotyczyły: 
- naprawienia pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym, 
- oświetlenia ul. Okólnej, 
- wyżywienia dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym, 
- rozważenia możliwości reaktywacji dawnego Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”, 
- udostępnienia informacji z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

w sprawie przydzielenia godzin pracy w Pogotowiu Opiekuńczym. 
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