
 
Informacja nr 41/14 

o pracy Rady Miejskiej Legnicy 
w okresie mi ędzy sesjami 

 
 
 

 W okresie od 23 lipca do 22 września 2014 r. odbyła się XLVIII sesja Rady oraz 6 posiedzeń Komisji 
problemowych Rady.  
 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami. 

 

przekazał Radnym:  
• materiały sesyjne oraz ustalił porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej, 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014, 
• zaktualizowane opracowanie pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy” w celu składania wniosków i uwag, 
• interwencję mieszkanki o przeprowadzeniu remontu w klatce budynku przy ul. Dmowskiego. 

 
przekazał Prezydentowi Miasta: 

• wniosek firmy Primary Capital sp. z o.o. o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry 
w Galerii Gwarnej oraz firmy Finkorp sp. z o.o. w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku przy 
ul. Złotoryjskiej 50 (Galeria Gwarna), 

• oraz wszystkim radnym wniosek Prokuratury Okręgowej w Legnicy o uchylenie uchwały 
Nr XXXVIII/398/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenie wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie 
i sposobu ich pobierania, 

• uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału obszaru województwa 
dolnośląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym województwa, 

• wniosek mieszkanki o dokonanie podziału Obszaru miasta nr 5  w ramach LBO, 
• oraz Komisji Rewizyjnej pismo w sprawie wszczęcia postępowania kontrolnego w zakresie 

działania pracowników ZGM, 
• informację Apteki Dr Optima o godzinach otwarcia i gotowości świadczenia usług w dni 

świąteczne i w porze nocnej, 
• wnioski radnych do opracowywanego projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2015, 
• prośbę dyrektora  Społecznego Gimnazjum TWP o udzielenie wsparcia finansowego na 

działalność edukacyjną, 
• oraz radnym interwencję mieszkanki w sprawie możliwości wymeldowania córki z mieszkania, 
• oraz Komisji Rewizyjnej skargę mieszkańca na pracowników Urzędu Miasta w sprawie 

niekorzystnej lokalizacji zakładu produkcyjnego. 
 

Wojewoda Dolno śląski  wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 
o uchylenie uchwały Nr XLIII/449/14 z 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2014 r. 
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XLVIII/488/14 
z 28.07.2014 r. w sprawie ustalenia  regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 
z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących 
ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 
ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Legnicy.  

 

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

� Realizacja programów oświatowych w zakresie żywienia i zdrowotnego trybu życia (informacja PSSE 
w Legnicy), 

� Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Legnica w zakresie: 
a) przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych, 
d) liczby mieszkańców objętych systemem, 
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e) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
f) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu gminy. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją.  

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt. funkcjonowania monitoringu miejskiego oraz 

zapoznała się z funkcjonowaniem monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy 
ul. Rzeczypospolitej, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła i pozytywnie oceniła materiał pt. „Międzynarodowa współpraca oraz wymiana artystyczna 

i kulturalna w działalności programowej legnickiego centrum Kultury w 2013 r., 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją, 
• powołała Zespół Kontrolny do zbadania zasadności skargi Pana Wiesława Sagana na bezczynność 

Prezydenta Miasta Legnicy dot. usunięcia niedozwolonych klauzul w umowach LPWiK, 
• zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta Legnicy o wyjaśnienie na jakich zasadach Prezydent 

Miasta wysyła powiadomienia o imprezach kulturalnych poprzez system powiadamiania kryzysowego. 
 
Komisja Gospodarki  odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do wiadomości informacje nt.: 

� sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w oparciu o wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy, 

� pozyskanych środków zewnętrznych, w tym unijnych w latach 2007-2013 ( stan na dzień 30 lipca 
2014 r. ), 

� roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Legnica za rok 2013. 
• zapoznała się z korespondencją. 

 
Komisja Bud żetu i Finansów  odbyła posiedzenie, podczas którego: 
• przyjęła do wiadomości: 

� zarządzenie Nr 439/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 
2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 
i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze 
półrocze 2014 roku” – ( druk – XLIX/1 ), 

� informację o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2013 r.                     
– ( druk – XLIX/3 ), 

� roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Legnica za rok 2013. 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z korespondencją. 

 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 8 interwencji mieszkańców, w tym 4 interwencje radni załatwili 
we własnym zakresie, 4 skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.  
Interwencje dotyczyły:  
� obniżenia stawki czynszu za najem mieszkania komunalnego, 
� przycięcia gałęzi w okolicy Teatru Letniego, 
� udzielenia pomocy przy otrzymaniu mieszkania na remont własny, 
� wydania prawa jazdy, 
� zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy ul. Okulickiego, 
� dofinansowania zakupu pieca gazowego, 
� złego stanu technicznego budynku przy ul. Działkowej 13, 
� zbyt głośnego nagłośnienia podczas imprezy imienin ulicy NMP. 
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4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli 60 interpelacji-zapytań. 
Interpelacje, zapytania dotyczyły: 
� wybudowania parkingu przy ul. W. Niedźwiedzicy, 
� stanu technicznego miejskich toalet, 
� reklam zlecanych przez Urząd Miasta w I półroczu 2014 r., 
� zamontowania koszy na psie odchody przy Al. Orła Białego, 
� przeprowadzenia renowacji zabytkowego tramwaju, 
� dystrybutorów wody w parku miejskim, 
� przycięcia gałęzi przy Al. Orła Białego, 
� umów zawieranych przez Urząd Miasta, 
� zatrudnienia radnego w spółce miejskiej, 
� podania firmy wykonującej znaki drogowe dla miasta, 
� podania ceny za wynajem stadionu miejskiego dla świadków Jechowy, 
� zwiększenia koszy na śmieci na terenie miasta, 
� zadaszenia targowiska przy ul. Górniczej, 
� oznakowania skrzyżowania ul. Schumana z ul. Spółdzielczą, 
� przyśpieszenia remontu ul. Galaktycznej, 
� wybudowania parkingu przy boisku Orlik od strony ul. Wrocławskiej, 
� zasad przewozu autobusami MPK osób niepełnosprawnych, 
� zakłócania porządku publicznego przy sklepie nocnym na ul. E. Plater, 
� dokonania przeglądu podwórek będących własnością gminy, 
� uporządkowania terenu przy ul. Stanisławowskiej, 
� uporządkowania terenu wokół boiska przy ul. Goździkowej, 
� naprawienia chodnika przy ul. Torowej, 
� podania informacji o strukturze wiekowej mieszkańców Legnicy, 
� naprawienia chodnika przy ul. W. Niedźwiedzicy, 
� zapisów w umowach LPGK dotyczących dzierżawy pojemników na śmieci, 
� naprawienia windy przy kładce na Al. Piłsudskiego, 
� usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS dla osób starszych, 
� usunięcia z ul. św. Jana stojaka z plakatem gorszącym wizerunkiem kobiety, 
� zamontowania znaku drogowego C-11 na skrzyżowaniu ul. Iwaszkiewicza z ul. Sikorskiego, 
� podania kwot wydatkowanych przez UM na usługi zlecone prasie, mediom za I półrocze 2014 r. 
� podania kosztu bilbordów reklamujących LBO, 
� podania kosztów zakupu przez UM gazet i czasopism za I półrocze 2014 r., 
� udzielenia informacji o zawartych przez UM umowach za okres od 2010 do 2013 r., 
� naprawienia chodnika na moście przy ul. Wrocławskiej, 
� przeniesienia pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej, 
� wprowadzenia ograniczenia prędkości w okolicy wiaduktu przy ul. Piłsudskiego, 
� usunięcia usterek w autobusie MPK ( nr boczny 402 ), 
� usunięcia dzikiego wysypiska przy ul. Bydgoskiej, 
� polepszenia stanu toalet publicznych w mieście, 
� udrożnienia pieszociągu przy ul.J jaworzyńskiej, róg Nowodworskiej, 
� załatania dziury na ul. Orzeszkowej, 
� udrożnienia studzienki przy ul. Wrocławskiej 58, 
� przeprowadzenia remontu odcinka ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, 
� podania zasad korzystania z płyty głównej stadionu miejskiego - ( 2 ), 
� uporządkowania terenu w okolicy kładki na ul. Pocztowej, 
� udzielenia informacji od kogo gmina Legnica dzierżawi bilbord przy ul. Poznańskiej, 
� naprawienia tzw. spowalniacza na ul. Neptuna, 
� udzielenia informacji, ile i jakie czasopisma, gazety zakupiło przedsiębiorstwo SAG w I półroczu 

2014 r.,  
� udzielenia informacji, ile i jakie czasopisma, gazety zakupiło przedsiębiorstwo MPK w I półroczu 

2014 r. 
� udzielenia informacji, ile i jakie czasopisma, gazety zakupiło przedsiębiorstwo LPGK w I półroczu 

2014 r., 
� udzielenia informacji, ile i jakie czasopisma, gazety zakupiło przedsiębiorstwo LPWiK w I półroczu 

2014 r., 
� wycięcia suchych drzew przy ul. Artyleryjskiej, 
�  podania na jakich zasadach wykorzystuje się SMS-sowy system powiadamiania kryzysowego, 
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� podania ilości środków wydatkowanych przez miasto Legnica za udział w edycji konkursu „Teraz 

Polska”, 
� podania planowanych inwestycji na RiPOK-u, 
� podania kolejnego etapu przebudowy ul. Jaworzyńskiej, 
� udzielenia informacji, czy planowana jest budowa pasa włączenia z ul. Pocztowej do nowego 

obiektu handlowego przy dworcu PKS, 
� pieszociągi przy ul. Fiołkowej i Jaworzyńskiej,  
� naprawienia nawierzchni ul. Paderewskiego. 

 
 

 
 

Dyrektor Biura Rady          Przewodnicz ący Rady 
 
 

Wiesława Kowalczyk                      Jan Szynalski 
 


