
Informacja nr 39/14
o pracy Rady Miejskiej Legnicy

w okresie między sesjami

W okresie od 20 maja do 23 czerwca 2014 r. odbyła się XLV i XLVI sesja Rady oraz 6 posiedzeń
Komisji problemowych Rady. 

1. Przewodniczący Rady:
 koordynował pracę Rady w okresie między sesjami.

przekazał Radnym:
 materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej,
 zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014,
 pisma dyrektora Galerii  Sztuki w Legnicy na temat wystawy organizowanej w ramach Legnickiego

Festiwalu Srebra 2014,
 protokół  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  z  kontroli  gospodarki  finansowej  Miasta

Legnicy.

Prezydentowi:
 informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wysokości kwoty dotacji udzielonej dla

parafii Ewangelicko-Augzburskiej p.w. NMP w Legnicy,
 wniosek Bingo Centrum sp. z o.o. o wydanie opinii lokalizacyjnej dla kasyna gry przy ul. Pocztowej

w Legnicy,
 oraz  radnym  interwencję  mieszkańców  ulic  Dziennikarskiej  i  Chojnowskiej  w  sprawie  budowy

ogrodzenia na podwórku przy zbiegu ulic Dziennikarskiej i Chojnowskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu  w wydanym wyroku oddalił skargę Centrum Nauki
i Biznesu „Żak” sp. z o.o. na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy Nr XLVI/383/09 z 26.10.2009 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji nie publicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym
przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2. Komisje Rady:
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym:
 przyjęła do akceptującej wiadomości informacje nt.:
 Zadania  realizowane  na  terenie  miasta  Legnicy  przez  Dolnośląski  Zarząd  Melioracji  i Urządzeń

Wodnych we Wrocławiu i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 Funkcjonowanie  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  i  Ośrodka  Pomocy  Terapeutycznej  dla  Dzieci

i Młodzieży w Legnicy.
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

Komisje: Spraw Obywatelskich i Rodziny, Edukacji, Kultury i Sportu, Gospodarki
odbyły wspólne posiedzenie, na którym:
 zwizytowały miejskie baseny i kąpielisko „Kormoran” oraz zapoznały się z informacją nt.  „Obiekty

sportowo-rekreacyjne  funkcjonujące  na  terenie  miasta  Legnicy  w  tym  zbiorniki  wodne  (  baseny
i kąpielisko ) oraz ich przygotowanie do okresu wakacyjnego,

 omówiły i zaopiniowały materiały sesyjne.
Ponadto Komisja Gospodarki 
 przyjęła  do  wiadomości  informację  dotyczącą  zaawansowania  prac  na  zadaniach  wynikających

z Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym:
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 przyjęła wraz z wnioskami protokoły kontroli za II kwartał 2014 r. w zakresie:

 odroczeń i umorzeń podatków lokalnych za rok 2013,
 realizacji inicjatyw lokalnych,
 inwestycji oświatowych w roku 2013. 

 przyjęła protokół w zakresie zbadania zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy
oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy,

 zapoznała się z korespondencją.
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Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego:
 przyjęła informacje nt. kosztów kształcenia 1 ucznia/1 oddziału w poszczególnych typach placówek

oświatowych w roku 2013,
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne.

3. Dyżury radnych.
Radni  podczas  dyżurów przyjęli  3  interwencje  mieszkańców,  w  tym  2  interwencję  radni  załatwili
we własnym zakresie, 1 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia. 
Interwencje dotyczyły: 
 udzielenia pomocy przy zamianie mieszkania,
 zasad dzierżawienia gruntu dla ajentów kiosków RUCH,
 zamontowania oddzielnego wodomierza w mieszkaniu komunalnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni złożyli 16 interpelacji-zapytań.
Interpelacje, zapytania dotyczyły:
 zwiększenia patroli Straży Miejskiej na osiedlu Sudeckim,
 podania  terminu  realizacji  inwestycji  z  Budżetu  Obywatelskiego  dot.  budowy  boiska  przy

ul. Goździkowej,
 organizacji wyborów na terenie miasta,
 przejścia dla pieszych przy ul. Plutona,
 darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
 posprzątanie terenu po byłym browarze,
 budowy cmentarza komunalnego,
 legnickiego budżetu obywatelskiego,
 zarobków prezesa LPWiK,
 budowy zatoki MPK,
 udostepnienia protokołu RIO dot. budowy cmentarza,
 naprawienia nawierzchni ul. Oświęcimskiej,
 usunięcia krzewów ograniczających widoczność na skrzyżowaniu na ul. W. Niedźwiedzicy,
  posprzątania terenu u zbiegi ulic Marsa i Kasjopei, 
 podania kwoty przeznaczonej na reklamę, promocję miasta w latach 2013-2014,
 uporządkowania terenu wnętrza podwórkowego Placu Klasztornego 3.

Dyrektor Biura Rady  Przewodniczący Rady

Wiesława Kowalczyk              Jan Szynalski
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