
Informacja nr 3/2015 
o pracy Rady Miejskiej Legnicy 

w okresie mi ędzy sesjami 
 
 W okresie od 21 stycznia do 16 lutego 2015 r. odbyła się IV sesja Rady oraz 6 posiedzeń 
Komisji problemowych Rady. 

 

1. Przewodnicz ący Rady: 
• koordynował pracę Rady w okresie między sesjami, 
• przekazał do publicznej wiadomości komunikat  w sprawie terminu i zasad składania wniosków 

o przyznanie przez Radę Miejską tytułu Honorowego Obywatela Miasta Legnicy, Nagrody 
Miasta Legnicy i odznaki „Zasłużony dla Legnicy”. 

 

przekazał radnym: 
• materiały sesyjne,  
• wystąpienie Oddziału w Legnicy Polskiego Związku Ukraińców w Polsce o przeniesienie 

pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni z pl. Słowiańskiego na Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich , 

• uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 
miasta Legnicy na rok 2015, 

• wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o umieszczenie 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Legnicy zadania „Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu 
dla Ludzi Przewlekle Chorych”, 

• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach za rok 2014, 

• zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy 
na rok 2015, 

• apel Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego dotyczący min. opracowania 
prawidłowych zasad przyznawania dotacji szkołom niepublicznym. 

  

przekazał Prezydentowi: 
• projekt uchwały złożony przez radnych, dotyczący zmiany uchwały 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, 

• projekt uchwały złożony przez Klub Radnych PiS zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy 
w 2015 r. 
 

2. Komisje Rady: 
Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej  odbyła posiedzenie, na którym: 
• zapoznała si ę z Informacją ustną nt. „Znaczenie profilaktyki we wczesnym wykrywaniu 

nowotworów” przedstawiona przez Dyrektora Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej 
Fundacji Solidarności w Legnicy panią Dorotę Czudowską oraz przez zastępcę dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pana Andrzeja Hapa, 

• przyj ęła wniosek  o treści: „1) Przygotowanie kampanii wczesnego wykrywania nowotworów 
piersi u kobiet po 69 roku życia z jego dofinansowaniem w roku budżetowym 2016. 
2) przygotowanie programu edukacyjnego dla mieszkańców dotyczącego profilaktyki 
wczesnego wykrywania nowotworów. Zadanie dla Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miasta Legnicy, 

• przyjęła  do wiadomości  informację nt.: „Zabezpieczenie przez gminę usług opiekuńczych 
w domu osobom chorym, niepełnosprawnym”, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym: 
• pozytywnie zaopiniowała informację nt. „Pieczy zastępczej – zadań koordynatora rodziny 

zastępczej”, 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła wniosek o utworzenie domu pomocy społecznej i/lub poszukanie inwestora, który 

utworzy taki ośrodek. Komisja proponuje wykorzystanie np. partnerstwa publiczno-prawnego. 
 
 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym: 
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• pozytywnie oceniła materiał pt. „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Organizacja kształcenia specjalnego w Zespole Placówek Specjalnych,” 
• zapoznała się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego za rok 2014, 

• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne. 
 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• podjęła wniosek dot. przyśpieszenia „kontroli I edycji LBO pod względem procedur 

i finansowania”, termin kontroli wyznaczono w dniach: od 10 lutego do 7 kwietnia 2015 r. 
kontrole przeprowadzi Zespół Kontrolny nr 2. 

 

Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, na którym:  
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• zapoznała się z informacją uzupełniającą dotyczącą „Analizy zamierzeń w zakresie 

opracowania planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem aktywizacji gospodarczej 
terenów w Legnicy”, 

• zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Komisji w sprawie „Rewitalizacji Lasku Złotoryjskiego 
i obszaru tzw. Glinki”,  

• zapoznała się z prezentacją multimedialną dot. zmian w ustawie o odpadach przedstawioną 
przez Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 

• przyjęła informację nt. „Współpracy z podmiotami i organizacjami zrzeszającymi 
przedsiębiorców”. 

 

Komisja Bud żetu i Finansów  - odbyła posiedzenie, na którym: 
• omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne, 
• przyjęła do wiadomości: 

� informację nt. wydatków miasta na pomoc społeczną w 2014 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem zasiłków stałych i okresowych, 

� uchwałę nr II/40.2015 RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 
kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale Nr III/14/14 w sprawie budżetu 
miasta Legnicy na rok 2015, 

� zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy nr 52/PM/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. 
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, 

• zapoznała się z korespondencją. 
 

3. Dyżury radnych. 
Radni podczas dyżurów przyjęli 8 interwencji mieszkańców, w tym 1 załatwili we własnym 
zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia. 
Interwencje dotyczyły: 
• podniesienia wysokości zasiłku z MOPS, 
• spowolnienia ruchu drogowego na ul. Grunwaldzkiej, 
• wykonania kanalizacji burzowej i zamontowania oświetlenia ul. Bytomskiej i Wały Rzeczne, 
• przydzielenia mieszkania na parterze dla osoby niepełnosprawnej, 
• wykonania parkingu przy szkole Nr 7, 
• przekształcenia obiektu na cele oświatowe, 
• planowanej obwodnicy „Piekary”, 
• zwiększenia oferty prasowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.   
 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni złożyli ogółem 48 interpelacji, zapytań. 
 Interpelacje i zapytanie dotyczyły: 

• przygotowania oferty dla rodziny polskiego pochodzenia ewakuowanej z Ukrainy, 
• zwolnienia samochodów elektrycznych i hybrydowych z opłat za parkowanie, 
• zwiększenia godzin pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
• przeprowadzenia remontu chodnika przy ul. Łowickiej, 
• wybudowania  parkingu przy kościele pw. Św. Rodziny, 
• wymiany kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów w rejonie ul. Kedywu, 
• podania terminu zakończenia budowy ul. Kedywu od ul. Powstańców Warszawy, 
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• podania kosztów zorganizowania Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
• umieszczenia w wieloletniej prognozie finansowej zadania „Budowa Domu Ulgi 

w Cierpieniu”, 
• uporządkowania terenu przy TESKO na ul. Pomorskiej, 
• wykonania oświetlenia ul. Grota Roweckiego, 
• wybudowania chodnika łączącego parking z apteką przy ul. ul. Jaworzyńskiej, 
• planowanej budowy terminala dla tirów na rogu ul. Rzeczypospolitej i Okrężnej przez 

Pekaes na działce zakupionej do Agencji Mienia Wojskowego, 
• podania kwoty jaką uiszczają rodzice oddający dzieci do żłobka, 
• podania łącznej sumy wydatkowanej w roku 2014 w ramach Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego, 
• podania ilości publicznych przedszkoli i miejsc w nich w podziale na rejony, 
• udzielenia informacji o zakresie umów na remont Akademii Rycerskiej, 
• podania kosztów dostosowania Osi Kartuskiej do ruchu samochodów, 
• przesłania w wersji elektronicznej Studium „Zagospodarowania Terenu Lotniska 

w Legnicy”, 
• podania terminu remontu chodnika na ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. K Wielkiego, 
• II etapu przebudowy Alei Orła Białego, 
• podania terminu rozpoczęcia konkursu na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta 

Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, 
• udzielenia informacji w jakich godzinach Szkolne Schronisko Młodzieżowe użycza sali dla 

organizacji pozarządowych, 
• nasilenia ruchu samochodów na deptaku ul. Złotoryjskiej- Gwarna – Rynek, 
• modernizacji ul. Wrocławskiej i Czarnieckiego oraz adaptacji przestrzeni pod budowę 

„Pomnika Zesłańców Sybiru”, 
• zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
• zapewnienia należytego bezpieczeństwa pieszym na ul. Sikorskiego i Iwaszkiewicza, 
• planowanej budowy obwodnicy południowo-wschodniej na osiedlu Piekary, 
• rozważenia możliwości przyspieszenia modernizacji ul. Neptuna, 
• podania właściciela działki przy ul. Sikorskiego, 
• naprawienia chodnika łączącego ul. Sosnową z ul. T. Gumińskiego, 
• likwidacji słupków ograniczających parkowanie , 
• poprawienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Wrocławskiej na wysokości cmentarza, 
• umożliwienia wjazdu na teren podwórka ul. Mickiewicz i Roosevelta, 
• przeprowadzenia remontu chodnika ul. Sikorskiego, 
• rozważenia możliwości zakupu pojazdów typu „MELEX” do przewozu osób 

niepełnosprawnych na terenie cmentarza komunalnego , 
• zwolnienia z opłat za media Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień 

i Obozów Koncentracyjnych, 
• podania stanu prawnego gruntu między ul. Nową, Szpitalną, Młynarską, 
• budowy parkingu przy ul. Koziorożca i Osi Kartuskiej, 
• poprawy estetyzacji miasta, 
• likwidacji Technikum Rolniczego, 
• przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Pawiej, 
• utworzenia stałych obwodów głosowania, 
• podania informacji o liczbie projektów uchwał RML i zarządzeń PM skonsultowanych 

w latach w latach 2013-2014 ( z organami wymienionymi w zapytaniu ), 
• podania ilości subwencji oświatowych przyznanych na jednego ucznia, 
• podania kosztów utrzymania Zespołu Szkół Rolniczych, 
• zniesienia „strefy zamieszkania” na osiedlu Drzymały, 
• planów zagospodarowania działek do nr 166 do nr 169 w obrębie ewidencyjnym 0032 

Przybków ( ul. Makowa ). 
 
Dyrektor Biura Rady 
 
Wiesława Kowalczyk 
 

Przewodnicz ący Rady 
 

Wacław Szetelnicki 


