
Informacja nr 36/14 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 

 W okresie od 18 lutego do 25 marca 2014 r. odbyła się XLII sesja Rady oraz 6 posiedzeń Komisji 
problemowych Rady.  
 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• objął honorowy patronat nad XXXI Mistrzostwami Polski Strażaków w Piłce Siatkowej. 

 
przekazał Radnym:  
• materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej, 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014, 
• oraz Prezydentowi apel organizacji kombatanckich i emeryckich o budowę Centrum dla Seniorów. 

 

przekazał Prezydentowi : 
• obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 
radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. 

 
2. Komisje Rady: 

Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt. „Działalność gminy Legnica w zakresie ekologii”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją.  

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do akceptującej wiadomości Informację nt. Realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych określonych w ramach środków finansowych z PFRON w 2013 r. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym: 
• pozytywnie zaopiniowała materiał pt. Działalność artystyczna i edukacyjna Fundacji „Sztuka dla ludzi”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasta Legnicę za rok 2013, 
• zapoznała się z korespondencją. 

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

� funkcjonowania i dostępności dla obywateli basenów krytych na terenie miasta Legnicy w latach 
2011-2013, 

� współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w latach 2011-2013, 
� analizy przydziału mieszkań komunalnych na remont własny oraz lokali socjalnych w 2013 r., 

• przydzieliła zadania kontrolne na II kwartał 2014 r. w zakresie: 
� realizacji inicjatyw lokalnych – Zespół Kontrolny Nr 1, 
� kontroli odroczeń i umorzeń podatków lokalnych za rok 2013 – Zespół Kontrolny Nr 2, 
� inwestycji oświatowych w roku 2013 – Zespół Kontrolny Nr 3. 
 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, podczas którego:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z informacjami nt.:  

� „Stopnia zaawansowania prac nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem”, 
� „Zarządzania drogami publicznymi”, 

• zapoznała się z korespondencją. 
 

Komisja Bud żetu i Finansów  odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła informację nt. „Skutków udzielanych ulg podatkowych w ramach uchwał Rady Miejskiej 

Legnicy w latach 2010-2013”, 
• zapoznała się z korespondencją. 
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3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 9 interwencji mieszkańców, w tym 6 interwencji radni załatwili 
we własnym zakresie, 3 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  

Interwencja dotyczyła:  
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, 
- przydzielenia lokalu socjalnego, 
- działalności SAG-u, 
- wymiany okien w mieszkaniu komunalnym, 
- posprzątania terenu przy ul. Głogowskiej, 
- udzielenia pomocy finansowej stowarzyszeniu „Dzieci Wojny”, 
- przydzielenia mieszkania komunalnego, 
- wsparcia finansowego na wydanie książki „Legnickie Orlęta”, 
- dofinansowania klubu Kresowego. 

 
 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 18 interpelacji-zapytań. 
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 

• zagospodarowania działki nr 329 obręb Fabryczna, 
• uzupełnienia oświetlenia przy ul. Kosmicznej, 
• monitoringu miejskiego, 
• budowy bezprzewodowej sieci internetowej WIFI, 
• posprzątania chodników na trenie miasta, 
• podania kosztów wynajmu sali na spotkanie ws. Strategii Rozwoju Legnicy, 
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych, 
• zamontowania ograniczników uniemożliwiających parkowanie samochodów na chodniku przy 

ul. Gombrowicza, 
• przeniesienia pomnika z Placu Słowiańskiego, 
• uporządkowania terenu działki nr 201 przy ul. Rybnickiej, 
• wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej, 
• usunięcia zwisających gałęzi drzew przy ul. Orła Białego, 
• dalszych losów lamp zamontowanych przed remontem Rynku, 
• podania kosztów utrzymania stadionu przy ul. Orła Białego, 
• likwidacji dzikich wysypisk, 
• wyjaśnienia sprawy zagrodzenia ścieżki dla pieszych przez właściciela sklepu na rogu ul. 

Jaworzyńskiej i Nowodworskiej 4, 
• dalszych losów terenu lotniska, 
• planowanego remontu ulic Witelona/Skarbka i Jaworzyńskiej. 

 
Dyrektor Biura Rady          Przewodnicz ący Rady 
 
 

Wiesława Kowalczyk                      Jan Szynalski 
 


