
Plan pracy  
Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta  

na rok 2007. 
 
 

Lp. Data i godzina 
posiedzenia 

Tematyka posiedzenia Uwagi 

1.  17.01.2007 r. 
godz.13.00 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2007 r. 
5. Sprawy róŜne. 

 

2.  14.02.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informacja o spółkach z udziałem gminy, ich  struktura 

organizacyjna, zakres działania oraz znaczenie dla wspólnoty 
samorządowej. 

5. Sprawy róŜne 
 

 
 
 
część 
wyjazd. 

3.  14.03.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. a.  Informacja o róŜnych formach budownictwa mieszkaniowego 
            w Legnicy (TBS, developerskie, jednorodzinne, spółdzielcze, 
           gminne i inne). Stan na dziś oraz perspektywy. 

b. Informacja o stanie prac planistycznych i obowiązujących 
     miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla 
     Legnicy. 

5. Sprawy róŜne. 
 

 

4.  18.04.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na (absolutorium) sesję Rady Miejskiej. 
4. Aktualny stan oraz perspektywy usprawnienia systemu 

komunikacyjnego miasta.  
5. Sprawy róŜne. 
 

 

5.  16.05.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na   sesję Rady Miejskiej. 
4. Czystość w mieście, problemy i koszty związane z jej utrzymaniem, 

utylizacja i segregacja śmieci oraz konserwacja terenów zielonych. 
5. Sprawy róŜne. 
 

 
 
 
część 
wyjazd. 

6.  13.06.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informacja o realizacji inwestycji miejskich. Sposoby zabezpieczenia  

oraz egzekwowania gwarancji od wykonawców inwestycji i 

 
 
 
część 
wyjazd. 



remontów.   
5. Sprawy róŜne. 

7.  18.07.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Prywatyzacja gminnego zasobu nieruchomości w tym lokali 

mieszkalnych i uŜytkowych. 
5. Informacja nt. znowelizowanej ustawy „Prawo budowlane”  

w kontekście kompetencji organów samorządowych.  
6. Sprawy róŜne. 
 

 

8.  12.09.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Perspektywy rozwoju miasta oraz związane z tym działania 

prorozwojowe. 
5. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 r. 
6. Sprawy róŜne. 
 

 

9.  17.10.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Prezentacja studium komunikacyjnego dla Legnicy. 
5. Informacja nt. realizacji zamówień publicznych za I półrocze 2007 r. 
6. Sprawy róŜne. 
 

 

10.  14.11.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informacja nt:  
− realizacji uchwały RML w sprawie inicjatyw lokalnych, 
− sprzedaŜy działek pod budownictwo jednorodzinne - stan aktualny 

oraz jej perspektywy w kontekście obowiązujących planów 
miejscowego zagospodarowania. 

− informacja nt. uwłaszczenia uŜytkowników wieczystych na gruntach 
Gminy Legnica. 

5. Sprawy róŜne. 
 

 

11.  12.12.2007 r. 
godz.1200 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie materiałów na  sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie załoŜeń do planu pracy Komisji na 2008 r. 
5. Sprawy róŜne. 
 

 

 
 
 


