
Informacja nr 2/2015 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 23 grudnia 2014 r. do 20 stycznia 2015 r. odbyła się III sesja Rady oraz 
6 posiedzeń Komisji problemowych Rady. 

 
1. Przewodnicz ący Rady: 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
 
przekazał radnym: 
• materiały sesyjne,  
• pismo Dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w sprawie przekazania środków z budżetu 

miasta na podwyżki dla pracowników Teatru, 
• wezwanie firmy Laudi sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego z powodu nie 

uwzględnienia wniosku w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy 
ul. Spokojnej. 

  
przekazał Prezydentowi: 
• wniosek Klubu Radnych PiS o uwzględnienie w budżecie miasta na 2015 r. inwestycji 

o nazwie „Rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy”, 
• wezwanie firmy Laudi sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego z powodu nie 

uwzględnienia wniosku w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy 
ul. Spokojnej, 

• dwa projekty uchwał złożone przez radnego Adama Wierzbickiego: projekt zmieniający 
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 
Legnica oraz projekt zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie miasta Legnicy w 2015 r., 

• wezwanie firmy Castorama do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku 
z podjęciem uchwały Nr XXVI/268/12 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Legnica, 

• wniosek firmy Laudi sp. z o.o. o zmianę ustaleń do planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legnicy dla terenu przy ul. Poznańskiej. 
 
 

2. Komisje Rady: 
 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
• przyjęła  informację nt. „Działań na rzecz osób bezdomnych w Legnicy w okresie zimy”, 
• zapoznała się z informacjami ustnymi przedstawionymi przez dyrektorów Wydziału Zdrowia 

i Spraw Społecznych oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa nt. „Zakresu działań podległych 
wydziałów ( informacja ustna )”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• podczas wyjazdu zapoznała się z bezpieczeństwem, zagospodarowaniem Lasku 

Złotoryjskiego i tzw. Glinek, ( wspólny wyjazd z komisją Gospodarki ), 
• pozytywnie zaopiniowała informację nt. Bezpieczeństwa i zagospodarowania Lesku 

Złotoryjskiego i tzw. Glinek wraz z wnioskami o treści:  
a) komisja wnosi o: uporządkowanie Terenu Lasku Złotoryjskiego i Glinek poprzez: 

- naprawę trzech schodów, w tym zamontowanie poręczy, 
- wydzielenie dwóch miejsc wypoczynku (grill ) z ławkami i koszami na śmieci. Jedno 

miejsce na terenie Glinek, drugie na polanie w Lasku Złotoryjskim, 
- przegląd i uporządkowanie terenów zielonych, 

b) budowę placu zabaw dla mieszkańców osiedla TBS, w miarę możliwości finansowych 
w roku 2015, 

c) zobowiązać Polski Związek Wędkarski do uporządkowania i zabezpieczenia pomostów 
wędkarskich na terenie zbiorników wodnych tzw. Glinek, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym: 
• pozytywnie oceniła materiał ‘Funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej w Legnicy-sprawozdanie 

z działalności Akademii, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• powołała Zespoły Kontrolne w składzie: 
Zespól Kontrolny nr 1:  

� radna Ewa Czeszejko-Sochacka 
� radna Grażyna Pichla 
� radny Sławomir Masojć, 
� radny Piotr Żabicki. 

Zespół Kontrolny nr 2: 
� radna Krystyna Barcik, 
� radny Jacek Baczyński, 
� radny Krzysztof Ślufcik. 

Zespół Kontrolny nr 3: 
� radna Anna Płucieniczak, 
� radny Zbigniew Bytnar, 
� radny Mirosław Jankowski. 

 
• Komisja przydzieliła zadania kontrolne na I kwartał  2015 r. w zakresie:  

� Działalność gminy w zakresie przydziału mieszkań komunalnych oraz lokali socjalnych 
w latach 2013-2014. 

� Kontrola rzeczowo-finansowa inwestycji Stadionu Miejskiego im. Orła Białego – oświetlenie 
i boiska boczne. 

� Realizacja inwestycji i remontów mieszkań przez ZGM za rok 2014. 
• zapoznała się z korespondencją. 
 
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, na którym:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła wniosek dot. rozważenia możliwości zobowiązania Dyrektora Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej do ustanowienia odszkodowania za bezumowny najem na poziomie minimum 
trzykrotności czynszu. , 

• wniosła o uzupełnienie materiału przekazanego na posiedzenie Komisji zgodnie z tematem 
„Analiza zamierzeń w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego pod 
kątem aktywizacji gospodarczej terenów w Legnicy.” na posiedzenie w lutym, 

• podczas wyjazdu zapoznała się z bezpieczeństwem, zagospodarowaniem Lasku 
Złotoryjskiego i tzw. Glinek ( wspólny wyjazd z komisją Spraw Obywatelskich i Rodziny ). 

 
Komisja Bud żetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 
3. Dyżury radnych. 

Radni podczas dyżurów przyjęli 11 interwencji mieszkańców, w tym 7 załatwili we własnym 
zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia. 
Interwencje dotyczyły: 
• samowoli budowlanej na działce nr 329 obręb Fabryczna, 
• wydania opinii prawnej dotyczącej zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej, 
• udzielenia pomocy w zatrudnieniu, 
• zwrotu mieszkania, 
• eksploatacji windy przy kładce na ul. Piłsudskiego, 
• przyznania zasiłku celowego przez MOPS, 
• przeprowadzenia naprawy elewacji budynku przy ul. Kartuskiej 3, 
• zatoki parkingowej przy ul. Głowackiego, 
• budowy garaży przy ul. Poznańskiej, 
• budowy parkingu przy basenie „Delfinek”, 
• parkingu przy ul. Nowa, Młynarska, Środkowa. 
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4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radni złożyli ogółem 35 interpelacji, zapytań 
 Interpelacje i zapytanie dotyczyły: 

• obiektów zabytkowych na terenie miasta, 
• usunięcia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju przy wjeździe do Parku od strony 

ul. Oświęcimskiej, 
• zamontowania progu zwalniającego na ul. Tulipanowej, 
• naprawienia nawierzchni parkingu przy ul. Partyzantów, 
• zmiany organizacji ruchu na ul. Gen. Andersa, 
• zmiany organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, 
• oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Kościoła Św. Trójcy, 
• bezpieczeństwa pieszych poruszających się chodnikiem na odcinku ul. Okrzei, 
• luster zamontowanych w miejscach o utrudnionej widoczności, 
• przywrócenia miejsc parkingowych na ul. Wojska Polskiego, 
• podania ilości odnotowanych przez Policje i Straż Miejską interwencji w Lasku Złotoryjskim, 
• podania właściciela budynku przy ul. Ściegiennego 39, 
• naprawienia chodnika przy ul. Partyzantów i ul. Ojców Zbigniewa i Michała, 
• zamontowania progów zwalniających przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała, 
• naprawienia chodnika przy ul. Jaworzyńskiej, 
• utrzymania porządku na terenie przyległym do parkingu przy ul. Jaworzyńskiej (początek ), 
• podania osoby odpowiedzialnej za utrzymania porządku na terenie przyległym do parkingu 

– na początku ul. Jaworzyńskiej, 
• naprawienia nawierzchni terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej 

z ul. Jaworzyńską, 
• :udzielenia pomocy przez ZGM przy oszkleniu okien w mieszkaniach i na klatkach 

schodowych, 
• podania ilości złożonych wniosków o wykup mieszkań po 30 czerwca 2014 r., 
• podania kosztów wystawienia przez legnicki Teatr im. Heleny Modrzejewskiej spektaklu 

„Spisek Smoleński”, 
• funkcjonowania Karty Dużej rodziny, 
• podania terminu likwidacji budynku WC przy ul. Gojawiczyńskiej, 
• umieszczenia znaku zakazu wjazdu na ul. Nowej, 
• usunięcia drzewa przy ul. Nowej, 
• progu zwalniającego na ul. Neptuna, 
• mieszkań socjalnych, 
• umowy na obsługę Strefy Płatnego Parkowania, 
• przebudowy ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków, 
• podania terminu budowy chodnika wzdłuż Al. Zwycięstwa, 
• funkcjonowania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, 
• udzielenia informacji o wydatkach inwestycyjnych w Lasku Złotoryjskim teren „Glinki, 
• wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gminę Legnica, 
• remontu chodnika przy ul. Jastruna 2, 
• zamontowania progu zwalniającego na ul. Ojców Michała i Zbigniewa. 

Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 
 

Przewodnicz ący Rady 
 

Wacław Szetelnicki 


