
Informacja nr 40/14
o pracy Rady Miejskiej Legnicy

w okresie między sesjami

W okresie od 24 czerwca do 22 lipca 2014 r. odbyła się XLVII 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 XLVIII sesji Rady Miejskiej,
 zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014,

2. Komisje Rady:
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym:
 przyjęła  do  akceptującej  wiadomości  informację  nt.:  Inwestycje  w  schronisku  dla  bezdomnych

zwierząt,
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym:
 przyjęła  do  akceptującej  wiadomości  informację  nt.  przygotowania  Wydziału  Organizacji  Kadr

i Kontroli oraz Wydziału Spraw Obywatelskich do wyborów samorządowych w 2014 r.,
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym:
 omówiła  i  pozytywnie  zaopiniowała  materiał  pt.  „Edukacja  prozdrowotna.  Wyżywienie  dzieci

i młodzieży w szkołach i placówkach”,
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 zapoznała się z korespondencja,
 wyznaczyła  radną  Bogumiłę  Słomczyńską  i  radnego  Kazimierza  Hałaszyńskiego  do  udziału  w

pracach komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów przez Prezydenta Miasta
Legnicy.

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym:
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 zapoznała się z korespondencją,
 przydzieliła zadania kontrolne na III kwartał 2014 r. w zakresie:

 kontrola  prac  związanych  z  opracowywaniem  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego ( m. in. Kolejność opracowywania tych planów ) za rok 2013,

 analiza  działalności  gminy w zakresie sprzedaży mienia  gminnego,  w tym lokali  mieszkalnych
i użytkowych w roku 2013,

 realizacja  inwestycji  i  remontów  mieszkań  przez  ZGM  (  celowość,  przetargi,  wykonawstwo,
rozliczenia itp. ) w 2013 r.

Komisja Gospodarki  odbyła posiedzenie, na którym:
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 zwizytowała wybrane inwestycje miejskie,
 pozytywnie zaopiniowała informację nt. realizacji zadań inwestycyjnych – objazd budów.

Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie, podczas którego:
 przyjęła do wiadomości informacje nt. nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 2010-2014,
 omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,
 zapoznała się z korespondencją.

3. Dyżury radnych.
Radni podczas dyżurów przyjęli 1 interwencję mieszkańca, którą skierowano do Prezydenta Miasta
celem rozpatrzenia. 
Interwencja dotyczyła: 



2
 obniżenia stawki czynsz za mieszkanie komunalne.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni złożyli 15 interpelacji-zapytań.
Interpelacje, zapytania dotyczyły:
 wykoszenia traw w okolicy Przedszkola Nr 3,
 rozważenia zmiany zapisu przy zawieraniu umów rodzice/opiekunowie prawni-przedszkole,
 uporządkowania terenu po byłej mleczarni,
 dalszych losów budynku byłego „Dresdener Banku”,
 wystawy zorganizowanej w Galerii Sztuki,
 wycięcia drzew przy przejściu dla pieszych przy ul. Chojnowskiej,
 rozważenia możliwości oklejenia słupków drogowych –D-6,
 wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Asnyka, Janowska, Żołnierska,
 podania kosztów organizacji święta Legnicy,
 podania ilości złożonych zleceń przez UM na rzecz „Lubinpeksu”
 przycięcia gałęzi drzew przy ul. Matejki,
 podania kosztów obsługi zadłużenia miasta w latach 2001-2014,
 dalszych losów terenu lotniska,
 zwiększenia patroli służb początkowych w okolicy sklepu „Żabka” przy ul. Izerskiej,
 uporządkowania  i  utwardzenia  ścieżek  rowerowych  w  ramach  planowanego  remontu

ul. Piłsudskiego.

Dyrektor Biura Rady  Przewodniczący Rady

Wiesława Kowalczyk              Jan Szynalski


	Wiesława Kowalczyk Jan Szynalski

