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WPROWADZENIE DO DOKUMENTU 

Raport o stanie gminy to nowa instytucja wprowadzona w bieżącej kadencji 

władz samorządowych. Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych ustawodawca znowelizował przepisy 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym poprzez dodanie artykułu 

28aa. Stosownie do treści tego przepisu, Prezydent co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Biorąc pod 

uwagę treść art. 91 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

zgodnie z którą miastu Legnicy przysługują prawa powiatu, raport o stanie gminy 

przedłożony Radzie Miejskiej Legnicy stanowi w istocie raport o stanie miasta, jako 

że obejmuje swym zakresem podsumowanie działań Prezydenta nie tylko w zakresie 

zadań własnych gminy, ale również zadań gminy wykonującej zadania powiatu na 

zasadach określonych w przytoczonej wyżej Ustawie o samorządzie powiatowym.  

Raport o stanie miasta został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe 

wytworzone w Wydziałach Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy. 

Część informacji pochodzi z przedłożonych już wcześniej Radzie Miejskiej 

sprawozdań z niektórych polityk, programów, czy strategii realizowanych przez 

miasto. Forma i język raportu zostały przyjęte w taki sposób, aby dokument był 

zrozumiały, czytelny i przejrzysty dla mieszkańców.  

Raport składa się z czterech rozdziałów: 

Rozdział I - ma formę sprawozdawczą i raportuje wykonanie zadań 

realizujących cele operacyjne sformułowane w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 

2015-2020 Plus. Cele i zadania są ze sobą kompatybilne, komplementarne 

i niejednokrotnie przenikają się tworząc integralną całość systemu zarządzania 

celami strategicznymi. Zintegrowane podejście sprawia, że jedno zadanie często 

wpisuje się w realizację wielu celów osiągając w ten sposób wysoką skuteczność.  

Rozdział II -  jest syntetycznym zestawieniem realizacji programów i strategii  

realizowanych w ciągu całego roku 2018. Poprzez skompilowany opis działań, 

podjęto próbę zaprezentowania szeregu realizacji w różnych sferach życia miasta 

począwszy od sfer związanych z infrastrukturą komunalną i ładem przestrzennym, 

poprzez zdrowie i oświatę do zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

W sprawozdaniu obraz miasta i działań samorządu pokazany jest z perspektywy 

wynikających ze Strategii planów i programów, które opracowywane są jako 

narzędzia niezbędne w realizacji określonych w Strategii pięciu celów strategicznych. 

Rozdział III - opisuje realizację budżetu obywatelskiego. 

Rozdział IV - ma formę sprawozdania z uchwał Rady Miejskiej Legnicy. 

Tym samym, Raport o stanie miasta stanowi kompleksowe podsumowanie działań 

Prezydenta w roku 2018. Funkcja sprawozdawcza nie jest jednak jedyną, jaką on 

spełnia. Po pierwsze raport wzbogaca dostęp do informacji na temat działalności 

władz samorządowych. Po drugie, jest narzędziem stanowiącym bazę do 

merytorycznej dyskusji nad osiągnięciami i sukcesami miasta, pożądanymi 
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kierunkami jego rozwoju, czy wyzwaniami przed nim stojącymi. Po trzecie, daje 

okazję do wzbogacenia dialogu i współpracy władz z mieszkańcami w ramach 

bezpośredniej i co najważniejsze merytorycznej debaty, prowadzonej w oparciu 

o konkretne dane i podejmowane działania znajdujące swoje odzwierciedlenie 

w bieżącym stanie miasta. 
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Przekrojowe informacje o Legnicy. 
 

Legnica jest jednym z najstarszych miast w regionie i trzecim co do wielkości 

miastem na Dolnym Śląsku. Jest zlokalizowana w centralnej części województwa 

dolnośląskiego, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej, w widłach rzek 

Kaczawy i Czarnej Wody. Najbardziej wysuniętą na wschód część granicy 

administracyjnej miasta,  stanowi rzeka Wierzbiak.  

Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w roku 1999, Legnica została 

miastem na prawach powiatu.  Graniczy z powiatem legnickim (składającym się 

z 7 gmin). Bezpośrednio granica Legnicy przebiega wzdłuż obszarów 4 gmin: Kunice, 

Miłkowice, Krotoszyce i Legnickie Pole, które są powiązane z nią funkcjonalnie. 

Miasto należy do Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) i stanowi 

jego największy ośrodek miejski. LGOM jako obszar funkcjonalny składa się 

z 4 powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego oraz polkowickiego.  

Wpływ na rozwój Legnicy ma bliskie sąsiedztwo z Niemcami i Czechami, 

a także korzystne położenie miasta w centrum Dolnego Śląska na skrzyżowaniu 

europejskich szlaków komunikacyjnych. Legnica leży na historycznych trasach 

wędrówek cystersów oraz handlowo-pielgrzymkowej Via Regia. Również dzisiaj 

miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym: drogowym z autostradą A-4 (wschód-

zachód) i drogą szybkiego ruchu S3 (północ-południe) oraz kolejowym z linią E30 

(wschód-zachód). Połączenia te stanowią część III Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego.  

Powierzchnia geodezyjna gruntów na terenie miasta Legnicy wynosi 5 629 ha. 

Są to grunty zakwalifikowane do następujących użytków gruntowych: 

• grunty rolne o powierzchni 2178 ha, 

• grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 373 ha, 

• grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 2878 ha, 

• grunty pod wodami o powierzchni 95 ha, 

• użytki ekologiczne o powierzchni 16 ha, 

• tereny różne o powierzchni 89 ha. 

Gmina Legnica jest również właścicielem i użytkownikiem wieczystym, gruntów 

położonych poza granicami administracyjnymi miasta: 

• właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 62,8910 ha: w obrębach Białka 

i Jaszków na terenie gminy Krotoszyce oraz w obrębie Lipce na terenie gminy 

Miłkowice. 

• użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

o łącznej powierzchni 0,0518 ha, położonych w obrębie Białka, gmina 

Krotoszyce. 

Na gruntach tych zlokalizowany został Cmentarz Komunalny Gminy Legnica wraz 

z drogą dojazdową.  

 

Ludność 

Liczba ludności miasta wynosi 95 386 mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.; dane 
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UM Legnicy). Ruch migracyjny powoduje nieustanne zmiany w liczbie mieszkańców 

i w danym dniu może być inny: 

• maksymalna liczba zameldowanych osób w 2018 r. wynosiła 95 903 

mieszkańców, 

• minimalna liczba zameldowanych osób w 2018 r. wynosiła 95 047 

mieszkańców. 

 

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy pow. 3 m-cy 

Rok 

(stan na 

31 grudnia) 

Liczba mieszkańców 

ogółem 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych 

na pobyt stały 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych 

na pobyt czasowy 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

2018 
95 386 92 711 2 675 

50 866 44 520 49 641 43 070 1 225 1 450 

 

W ogólnej populacji miasta kobiety stanowiły grupę liczniejszą o 6 346 osób, 

zatem 53,3% stanowiły kobiety, a 46,7% mężczyźni. 

Od kilku lat liczba ludności systematycznie się zmniejsza. Wpływa na to ma 

ujemny przyrost naturalny oraz proces suburbanizacji miasta, czyli rozwój 

budownictwa, szczególnie mieszkaniowego w gminach sąsiednich. Konsekwencją 

tego procesu jest zmiana miejsca zamieszkania ludności. Pozostają natomiast silne 

związki z miastem i ciągła potrzeba  korzystania z infrastruktury miasta, takiej jak: 

szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale,  miejsca pracy, centra handlowe itp. 

Występowanie tego zjawiska w Legnicy i jej obszarze funkcjonalnym potwierdza 

liczba wymeldowań. Do gmin bezpośrednio sąsiadujących z Legnicą w roku 2018 

przemeldowało się 230 osób. Inne znaczące kierunki wymeldowań mieszkańców 

Legnicy to: Wrocław – 145 osób, Warszawa – 27 osób, Jelenia Góra – 16, Kraków – 

13, Łódź – 12. Wymeldowania za granicę były nieznaczne: Niemcy – 6 osób oraz 

Wielka Brytania – 3 osoby. 

 

Ogólna liczba zameldowań i wymeldowań w roku 2018 wynosiła: 

Liczba zameldowań 

Na pobyt stały Na pobyt czasowy 

3 637 3 058 

Liczba wymeldowań 

4 717 2 791 

 

Bezrobocie 

Na przestrzeni roku 2018 liczba bezrobotnych ogółem zmalała o 273 osoby. 

Podobny trend był wśród grupy bezrobotnych zarejestrowanych bez prawa do zasiłku 

i bezrobotnych zarejestrowanych dotychczas niepracujących. Stopa bezrobocia 

rejestrowanego spadła z 5,6% w I kwartale roku do 5,0% w IV kwartale. Trendy 
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spadkowe miały miejsce w każdej grupie bezrobotnych analizowanej pod względem 

wykształcenia jak i grupy wiekowej.  

 

Bezrobocie rejestrowane (stan w 

końcu kwartału) w osobach 

2018 r.  

I kw. II kw. III kw. IV kw. 

Bezrobotni zarejestrowani  ogółem 2 552 2 330 2 383 2 279 

Bezrobotni zarejestrowani bez prawa 

do zasiłku 
2 194 1 995 2 059 1 951 

Bezrobotni zarejestrowani dotychczas 

niepracujący 
232 214 227 205 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w 

%)  
5,6 5,1 5,2 5,0 

Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat 206 174 188 132 

Bezrobotni w wieku 25-34 lata 660 586 584 595 

Bezrobotni w wieku 35-44 lata 689 650 663 638 

Bezrobotni w wieku 45-54 lata 464 421 459 449 

Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej 533 499 489 465 

Bezrobotni z wykształceniem 

wyższym 
337 316 332 317 

Bezrobotni z wykształceniem średnim 

zawodowym i policealnym 
523 495 514 486 

Bezrobotni z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym 
275 253 254 236 

Bezrobotni z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym 
666 579 577 563 

Bezrobotni z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym 
751 687 706 677 

 

Gospodarka 

W roku 2018 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w REGON 

(zgodnie ze stanem na 31.12.2018 r.) było 13 465. W trakcie roku zarejestrowanych 

zostało 1037 podmiotów, a 1103 wyrejestrowanych. Najwięcej podmiotów działało 

w sekcjach: handlu, usług związanych z rynkiem nieruchomości, budownictwa oraz 

działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (w tym działalność: prawnicza, 

księgowa, doradcza, architektoniczna, inżynieryjna, badawcza, weterynaryjna itp.). 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (jako osoby 

fizyczne - zgodnie ze stanem na 31.12.2018 r.) wynosiła 8 723 podmiotów. Natomiast 

spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego funkcjonowało 159 (zgodnie 

ze stanem na 31.12.2018 r.). 

W pierwszej połowie roku liczba podmiotów systematycznie rosła, jedyny 

spadek nastąpił w połowie roku w miesiącu lipcu, w kolejnych miesiącach znów 
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notowane były wzrosty, jednak ogólny trend roczny pozostał spadkowy. 

Informacje 

miesięczn

e 

2018 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Podmioty 

gospodarki 

narodowej 

wpisane do 

rejestru 

REGON 

(stan w 

końcu 

miesiąca) 

13 510 13 513 13 514 13 547 13 589 13 615 13 283 13 323 13 350 13 372 13 427 13 465 

 

Silny rozwój branży budowalnej potwierdza ilość oddanych do użytkowania 

mieszkań. W ciągu roku 2018  do użytku oddano 410 mieszkań.  

Informacje 

miesięczne 

2018 r.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Mieszkania 

oddane do 

użytkowania 

(narastająco 

od początku 

roku) 

3 82 117 125 213 271 309 314 314 322 351 410 

 

Analizując liczbę wydanych pozwoleń na budowę należy założyć, iż taki sam trend – 

intensywnego rozwoju budownictwa utrzyma się w roku kolejnym. 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w roku 2018 

Budynki mieszkaniowe 110 

Budynki handlowo-usługowe i usługowe 7 

Budynki przemysłowe i magazynowe 10 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 48 

Pozostałe budynki 7 

RAZEM 182 

 

Oświata 

W roku 2018 w Legnicy działały 44 szkoły (w tym placówki) prowadzone przez 

Gminę, w których zlokalizowanych było 87 jednostek (w tym 6 międzyszkolnych 

punktów nauczania) 

W mieście funkcjonowało 75 szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych 

przez 49 organów. Wszystkie placówki niepubliczne spisane są w ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto. Z oferty edukacyjnej miasta 

Legnicy korzysta ok. 20 000 uczniów i słuchaczy. 

 

 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

13 

 

Baza oświatowa 

 PUBLICZNE NIEPUBLICZNE 

szkoły podstawowe 15 5 

klasy dotychczasowych 

gimnazjów/gimnazja 
9 4 

licea ogólnokształcące 9 8 

technika 6 1 

branżowe szkoły I stopnia 7 0 

szkoły policealne 6 13 

 
Szkoły i placówki dysponowały 1 034 pomieszczeniami do nauki, w tym wiele 

wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie korzystali 

m. in. z: 

• 314 pracowni specjalistycznych, 

• 83 pracowni do kształcenia zawodowego praktycznego (87 sal),  

• 52 pracowni do kształcenia zawodowego teoretycznego (66 sal), 

• 52 pracowni komputerowych, 

• 26 dużych sal sportowych, 

• 56 dodatkowych pomieszczeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, 

• 36 boisk,  

• 31 obiektów lekkoatletycznych, 

• 5 kortów tenisowych, 

• 1 kompleksu torów łuczniczych, 

• 25 bibliotek szkolnych oraz biblioteki zorganizowanej w MCK, w których 

zgromadzono łącznie 381 tys. woluminów, 

• 20 świetlic, 

• 14 stołówek w przedszkolach,  

• 15 stołówek w szkołach. 

Baza oświatowa dysponowała 2 732 stanowiskami komputerowymi, w tym 993 

w 52 pracowniach komputerowych. Na jeden komputer w szkole podstawowej 

przypadało  7,36 ucznia, w gimnazjalnej – 5,38, a w ponadgimnazjalnej 3,85.  

Legnicki wskaźnik wychowania przedszkolnego w 2018 r. był wysoki i wynosił 

101,05%. Na terenie miasta działało 47 placówek zapewniających opiekę dla 3 565 

dzieci w wieku przedszkolnym. 
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  Ilość placówek 

funkcjonujących w 

mieście w roku 2018 

Ilość dzieci zapisanych do 

placówek w roku 2018 

Przedszkola publiczne 17 1 939 

Oddziały 
przedszkolne w 
szkołach 
podstawowych 

4 194 

Przedszkola 
niepubliczne 

23 1 377 

Niepubliczne punkty 
przedszkolne 

3 55 

SUMA: 47 3 565 

 

W roku 2018 na terenie miasta funkcjonowało 11 placówek typu żłobki 

publiczne, niepubliczne i kluby dziecięce, do których uczęszczało 610 dzieci. 

 

Ilość placówek 

funkcjonujących w 

mieście w roku 2018 

Ilość dzieci zapisanych do 

żłobków lub klubów 

dziecięcych w roku 2018 

Żłobki publiczne 4 449 

Żłobki niepubliczne 4 114 

Kluby  dziecięce 3 47 

SUMA: 11 610 

 

 

W Legnicy funkcjonowały 4 samorządowe instytucje kultury: Galeria Sztuki, 

Legnicka Biblioteka Publiczna,  Legnickie Centrum Kultury i Muzeum Miedzi oraz 

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, instytucja artystyczna samorządu Dolnego Śląska, 

która jest współfinansowana przez miasto Legnica, a także miejskie oraz 

spółdzielcze kluby i domy kultury. 
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Rozdział I. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH 

W STRATEGII ROZWOJU MIASTA LEGNICY 2015 – 2020 PLUS ZA 

2018 ROK 

 

Wstęp 

Strategia Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS została przyjęta Uchwałą 

Nr L/515/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. oraz 

zaktualizowana uchwałą XLII/445/18 w dniu 29.01.2018 r. Jest to dokument 

kierunkowy, dążący do rozwoju Legnicy w średniookresowej perspektywie czasowej. 

Zawiera cele strategiczne oraz cele operacyjne, w które wpisano przedsięwzięcia. 

Zdefiniowana w dokumencie wizja i misja rozwoju miasta Legnicy opiera się na pięciu 

strategicznych celach, które są sobie równe pod względem ważności. Są to: 

• Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie 

atrakcyjności inwestycyjnej Miasta, 

• Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, 

turystyki i sportu, 

• Poprawa jakości i warunków życia Legniczan, 

• Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego, 

• Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 

Realizację celów strategicznych wspomagają cele operacyjne: 

• Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu 

regionalnym i ponadlokalnym, 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych 

terenów inwestycyjnych, 

• Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych 

elektronicznie, 

• Tworzenie „klimatu dla biznesu" - Legnica centrum konferencyjno-biznesowym, 

• Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

• Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji, służąca rozwojowi 

kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, 

• Rozbudowa oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży, 

• Rozwój edukacji ustawicznej i innych form podnoszenia kwalifikacji dla osób 

pozostających na rynku pracy, 

• Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu 

ponadlokalnym, 

• Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie 

młodzieży akademickiej, 

• Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w rozwoju usług kultury i jej 

promocji, 

• Wspieranie kultury i edukacji mniejszości narodowych jako ważnego elementu 

atrakcyjności miasta, 
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• Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia, 

• Rozwój oferty i infrastruktury dla osób starszych, 

• Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu, 

• Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego, 

• Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami 

komunalnymi, 

• Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjający aktywizacji lokalnych społeczności, 

• Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

• Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej 

i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki, 

• Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby 

edukacyjne oraz adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby 

rekreacji, 

• Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania 

skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych, 

• Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań 

służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym 

CO₂, 

• Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, 

• Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami. 

Realizacja przyjętej Strategii stanowi podstawę osiągnięcia zamierzonych 

celów. Niezwykle ważne jest systematyczne monitorowanie postępu realizacji zadań 

planowanych do wykonania w okresie obowiązywania Strategii. Sprawozdanie 

z wykonywanych działań sporządzane jest raz na rok. W 2019 roku opracowane 

sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w oparciu 

o materiały źródłowe wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Legnicy, jednostek 

organizacyjnych gminy oraz innych instytucji zewnętrznych wpisujących się 

w założenia rozwoju miasta określone w Strategii.  

Zadania realizowane przez Gminę Legnica i jednostki organizacyjne znajdują 

odzwierciedlenie w dokumentach finansowych gminy, a mianowicie w budżecie 

miasta Legnicy i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz są zgodne z prowadzoną 

polityką zagospodarowania przestrzennego określoną w Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Legnica. 

Zgodnie z zapisem Strategii organem recenzującym jest Zespół Zarządzający 

Strategią. Po przedstawieniu raportu Prezydentowi Miasta Legnicy i akceptacji przez 

Zespół Zarządzający oraz Radę Miejską, sprawozdanie zostanie opublikowane na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy, umożliwiając w ten sposób zapoznanie 

się z jego treścią opinii publicznej. 
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1. ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA 

INNOWACJACH ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ MIASTA 

 

1.1. Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu 

regionalnym i ponadlokalnym. 

 

1.1.2. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od 

al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego. 

 

Kontynuowano prace związane z opracowaniem pełnobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. Zakres opracowania obejmuje:  

• przebudowę ul. Okrężnej na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Bystrej 

wraz z przebudową skrzyżowania ul. Okrężnej z al. Rzeczypospolitej,  

• budowę nowej drogi na odcinku od ul. Bystrej do torów PKP wraz z budową 

skrzyżowania z ul. Radosną, 

• budowę wiaduktu nad torami kolejowymi (linia 137 Legnica-Jawor),  

• budowę nowej drogi na odcinku od torów kolejowych do istniejącej pętli 

autobusowej przy ul. Sudeckiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Sudecką,  

• przebudowę ul. Sudeckiej na odcinku od ul. Koskowickiej do ul. Sikorskiego, 

• budowę nowej drogi od ronda przy ul. Radosnej w kierunku południowym do 

ul. Myrka, 

• budowę nowej drogi od ronda w ul. Radosnej w kierunku północnym do 

ul. Koskowickiej w pobliżu al. Piłsudskiego. 

Planowany termin zakończenia prac projektowych to IV kwartał 2019 r.  

 

1.1.7. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka. 

 

Kontynuowane były prace projektowe obejmujące przebudowę 

ul. Szczytnickiej od skrzyżowania z ul. Bydgoską do skrzyżowania z ul. Pątnowską. 

Planowany termin zakończenia prac projektowych to II kwartał 2019 r.  

 

1.1.8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w ciągu ul. Złotoryjskiej.  

 

Zgodnie z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta 

Legnicy realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2021-2025.  

 

1.1.9. Przebudowa mostu na rz. Czarna Woda w ciągu ul. Leszczyńskiej w Legnicy.  

 

W ramach zadania został wykonany projekt budowlany oraz operat 

wodnoprawny. Złożono wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie o wydanie decyzji wodnoprawnej. 
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1.1.11. Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej 

w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy. 

 

Opracowywano dokumentację projektową obejmującą: 

• budowę odcinka drogi w granicach administracyjnych Gminy Legnica 

o długości ok. 1 234 m, w zakresie budowy ul. Kołobrzeskiej na odcinku od 

granicy administracyjnej Gminy Legnica do skrzyżowania z drogą powiatową, 

biegnącą ulicą Lotniczą, 

• przebudowę ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Żołnierską,  

• budowę odcinka drogi w granicach administracyjnych Powiatu Legnickiego 

o długości ok. 156 m – w zakresie budowy drogi powiatowej w ciągu 

ul. Kołobrzeskiej, od granicy administracyjnej Gminy Legnica do połączenia 

z drogą zrealizowaną w ramach S3. 

Zakończenie prac projektowych zaplanowano na IV kwartał 2019 r.  

 

1.1.13. Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa. 

 

Realizacja zadania została podzielona na etapy. Część realizowana w 2018 

roku obejmowała ok. 70% całkowitego zakresu rzeczowego. W ramach zadania 

przebudowano: 

• jezdnię i chodnik od strony wschodniej,  

• zatokę autobusową, 

• jezdnię, chodnik oraz ścieżkę rowerową od strony zachodniej, 

• skrzyżowanie ulic Leszczyńskiej i Prusa wraz z infrastrukturą pod przyszłą 

sygnalizację świetlną. 

Realizację zadania w zakresie przebudowy odcinka ulicy Leszczyńskiej od 

ul. Ścinawskiej do wiaduktu kolejowego, zaplanowano na 2019 rok.  

  

Ulica Leszczyńska 

W ramach rozbudowy i modernizacji układu transportu publicznego 

przebudowany został odcinek ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy 

Nadbrzeżnej. Przebudowana została jezdnia i chodniki, wybudowano zatoki 

postojowe. Na ulicy Wrocławskiej odtworzono tory tramwajowe. Ponadto 
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przebudowana została kanalizacja sanitarna oraz wybudowano kanalizację 

deszczową i kanalizację na cele szerokopasmowej sieci teleinformatycznej LEGMAN. 

Wykonano przyłącza wodociągowe do budynków. Na chodnikach ustawiono donice 

z drzewami i kwiatami oraz kosze na odpadki. Projekt został dofinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-

2020. 

Dodatkowo rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową 

ul. Nadbrzeżnej wraz z budową bulwaru nad Kaczawą. Zakres prac obejmuje: 

przebudowę jezdni i chodników, budową zatok postojowych, budowę bulwaru, jako 

miejsca rekreacji, wypoczynku, atrakcji i wydarzeń kulturalnych. Projekt został 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach RPO WD 2014-2020. 

 

1.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych 

terenów inwestycyjnych. 

 

1.2.1. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie 

osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy. 

 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Legnicy realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej – 

wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych 

w Legnicy” zaplanowano na lata 2024-2028. 

 

1.2.2. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy 

południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy. 

 

Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją 

wariantową dotyczącą włączenia ul. Myśliwskiej do obwodnicy zachodniej w Legnicy. 

Program obejmuje rozwiązania przekroju i geometrii drogi, koncepcji: odwodnienia 

pasa drogowego, oświetlenia i organizacji ruchu oraz informacji dotyczącej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

1.2.4. Włączenie terenów produkcyjno-usługowych w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz 

obwodnicy południowo – zachodniej do ul. Zachodniej.  

 

Postęp w realizacji zadania został opisany w 1.2.2. pn. „Uzbrojenie i budowa 

dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów 

produkcyjno - usługowych w Legnicy”. 
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1.2.5. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej 

w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. 

 

Opracowywano dokumentację projektową obejmującą budowę drogi na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Myrka (bez skrzyżowania) poprzez ul. Hangarową do 

wylotu w kierunku Ronda Bitwy Legnickiej 1241 r., w ul. Nasienną. Zakończenie prac 

projektowych zaplanowano na IV kwartał 2019 r.  

 

1.2.6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym pod zabudowę mieszkaniową. 

 

Mając na uwadze m.in. zapewnienie terenom inwestycyjnym bezpośredniego 

dostępu do dróg publicznych oraz realizację zapisów poszczególnych miejscowych 

planów zagospodarowania, Gmina Legnica nabyła kolejne działki na terenie miasta.  

Ponadto Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 

realizowało zadanie w zakresie: 

• urządzeń wodociągowych, dla których wybudowano 3 218,86 m.b. sieci, 

• urządzeń kanalizacyjnych, dla których wybudowano 2 580,74 m.b. sieci.  

W celu wykonania kolejnych inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów, zostały 

opracowane projekty techniczne dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w różnych lokalizacjach miasta.   

Przedsięwzięcia te pozwoliły na rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie 

byłej jednostki Wojska Polskiego przy al. Rzeczypospolitej, po byłym ogrodnictwie – 

w rejonie ulic Chojnowskiej i Marynarskiej, czy na Osiedlu Piekary Jednostka „B”. 

 

1.3. Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych 

elektronicznie. 

 

1.3.1. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.   

 

Działania realizowane w ramach zadania wynikają z programu „Budowa 

Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN 

w Legnicy” oraz Strategii Informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021. 

Dzięki zakupionym urządzeniom aktywnym oraz budowie dodatkowych 

przyłączy światłowodowych, infrastruktura (kanalizacja i sieć światłowodowa) 

powstała w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem 

Publicznym oraz Monitoringu Miejskiego, została włączona do sieci LEGMAN. 

Integracja ta pozwoliła przenieść sygnał dla części kamer Monitoringu Miejskiego 

z  infrastruktury radiowej w stabilną infrastrukturę światłowodową o wysokiej 

przepustowości. Ponadto, w wyniku współpracy Urzędu Miasta Legnicy z Komendą 

Miejską Policji w Legnicy, zintegrowano infrastrukturę światłowodową obu jednostek 

umożliwiając odbiór sygnału z kamer Monitoringu Miejskiego w siedzibie Policji. 

Poprzez sieć światłowodową podłączono również główną stację bazową Monitoringu 

Miejskiego do Centrum Monitoringu Miejskiego. Działania te wyeliminowały 
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kosztowne w utrzymaniu radiolinie, pomiędzy stacją bazową, a Strażą Miejską i KMP 

przy ul. Staffa. 

Przebieg części doziemnej infrastruktury sieci LEGMAN planowany jest w taki 

sposób, aby można było podłączyć jak największą liczbę jednostek gminy do 

wspólnej sieci. W II kwartale 2018 roku zakończono budowę kolejnych pięciu 

przyłączy światłowodowych, o długości trasy optycznej ok. 1,8 km, do następujących 

lokalizacji: 

• stacji bazowej zlokalizowanej przy ul. Gwiezdnej 1, 

• siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 22, 

• siedziby Archiwum Urzędu Miasta Legnicy przy ul. Świętego Piotra 14,  

• oraz dwóch siedzib Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanych 

przy ul. Rynek 3 oraz Chojnowskiej 112. 

Udostępnione usługi elektroniczne umożliwiły połączenie rozproszonych lokalizacji 

w jedną sieć logiczną oraz stworzyły bazę w obszarze usług IT, Centrum Usług 

Wspólnych.  

Infrastrukturę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w części radiowej 

rozbudowano także o kolejną (trzecią) stację bazową na częstotliwości 

ogólnodostępnej 5 GHz, na budynku przy ul. Chojnowskiej 112, zwiększając zasięg 

radiowej sieci LEGMAN na północno-zachodnim obszarze miasta. Zapewniono tym 

samym zasięg sieci LEGMAN na 90% obszaru miasta. Rozbudowa 

infrastruktury sieciowej (radiowej i światłowodowej) umożliwiła zwiększenie 

liczby lokalizacji jednostek gminnych do 30, którym świadczona jest usługa 

bezpłatnego dostępu do Internetu oraz dostępu do zasobów IT Urzędu Miasta. 

Zwiększono obszar objęty bezpłatnym dostępem do sieci Internet, świadczony 

mieszkańcom i turystom za pośrednictwem bezprzewodowych punktów dostępowych 

typu hot-spot, o teren Parku Miejskiego oraz budynek Legnickiej Biblioteki Publicznej 

zlokalizowanej przy ul. Piastowskiej 22. 

W roku 2018 rozpoczęto inwentaryzację i kontrolę stanu technicznego 

kanałów teletechnicznych budowanej od 2007 roku sieci LEGMAN. Przeprowadzona 

została pilotażowa inwentaryzacja dwóch nowo oddanych odcinków 

w ul. Jaworzyńskiej i Alei Stulecia Odzyskania Niepodległości. W kolejnych etapach 

zostanie przeprowadzana inwentaryzacja całej infrastruktury sieci LEGMAN. 

Na bieżąco prowadzono prace w zakresie aktualizacji dokumentacji związanej 

z projektem LEGMAN w zakresie przyłączania nowych jednostek gminy do sieci 

radiowej i światłowodowej, a także w zakresie paszportyzacji sieci. Stale 

aktualizowana mapa sieci LEGMAN była udostępniana na stronie legman.pl. 

Na bieżąco dokonywano uzgodnień prac projektowych i budowlanych na odcinkach 

sieci LEGMAN realizowanych w ramach innych inwestycji miejskich (część 

doziemna). Analizowano też inne prace i projekty pod kątem możliwości osiągnięcia 

przy ich wykorzystaniu, celów projektu oraz jak najlepszego wykorzystania sieci 

LEGMAN (część radiowa i doziemna).  

Wykorzystując infrastrukturę sieci LEGMAN zostały przygotowane 

i zrealizowane inne projekty miejskie: m.in. modernizacja stadionu oraz 

palmiarni. Rozbudowa sieci LEGMAN została uwzględniona w projektowanych 
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i realizowanych zadaniach drogowych dotyczących ulic: Nadbrzeżnej, 

Wrocławskiej, Kołobrzeskiej, drogi w okolicy dawnego lotniska czy zbiorczej 

drogi południowej - etap III.  

 

1.3.2. Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających 

zarządzanie Miastem (w tym m. in. integracja rozwiązań z zakresu mapy 

numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa 

infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do 

UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy).  

 

Wykonano prace w zakresie infrastruktury technicznej, na potrzeby 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa i wydajności eksploatowanych w UM Legnica 

rozwiązań teleinformatycznych. Uruchomione zostały nowe serwery, wymieniono 

urządzenia aktywne, jak również zmodyfikowano konfigurację sieci wewnętrznej 

Urzędu - LAN pod kątem wprowadzonych zmian oraz bezpieczeństwa. 

Zrealizowany został zakres rzeczowy projektu wynikającego ze „Strategii 

Informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021” pn. „Usprawnienie obsługi 

klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica” (zwanego 

także e-OK). Na realizację zadania Gmina Legnica pozyskała dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, 

w kwocie 893 332,21 zł przy całkowitej wartości 1 438 158,26 zł.  

Projekt miał na celu uruchomienie i upowszechnienie usług elektronicznych 

świadczonych dla klientów urzędu. Elementami projektu były także prace w tzw. 

części back office – czyli przystosowanie systemów wykorzystywanych w urzędzie do 

przygotowania i przetwarzania  danych klientów oraz przygotowania dla nich e-usług. 

I tak:   

• wprowadzono do użytku kolektory elektronicznych potwierdzeń doręczenia 

korespondencji, które zostały użyte po raz pierwszy podczas doręczania 

decyzji o wysokości podatku od nieruchomości za rok 2018. Dodatkowo, 

wdrożono mechanizm przystosowany do doręczania upomnień oraz wezwań 

do zapłaty, tworzonych w zintegrowanym systemie wspomagającym 

zarządzanie miastem - KSAT2000i. Za pomocą kolektorów doręczono 37 339 

decyzji oraz 4 421 awizowano (łącznie 41 760). Mechanizm elektronicznych 

potwierdzeń przyjęcia decyzji za pomocą kolektora, usprawnił pracę związaną 

z rejestrowaniem przyjęcia decyzji wymiarowej przez podatnika oraz umożliwił 

przekazywanie informacji online o wysokości wymiaru podatku do systemu 

PLIP – dedykowanej dla mieszkańców platformy informacyjno-płatniczej 

(plip.legnica.eu), 

• udostępniono dla klientów urzędu platformę informacyjno-płatniczą PLIP, 

gdzie zalogowany użytkownik sprawdzi swoje zobowiązania oraz ma 

możliwość dokonywania płatności elektronicznych za swoje zobowiązania, 

• udostępniono na platformie ePUAP interaktywne elektroniczne formularze 

deklaracji, informacji i wniosków z obszaru podatków i opłat lokalnych, 

• opracowywano usługę powiadamiania SMS-em o terminach płatności 
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i występujących należnościach, 

• udostępniono platformę e-Urząd pod adresem e-urzad.legnica.eu, która 

dostarcza wiele cennych informacji o sposobie załatwiania spraw, dostępnych 

usługach elektronicznych, portalach i informacjach przydatnych każdemu 

klientowi (e-urzad.legnica.eu), 

• oddano do użytku platformę napisz.legnica.eu, za pośrednictwem której 

realizowane były konsultacje społeczne oraz dzięki której klienci mogą 

zgłaszać uwagi, usterki, problemy na jakie trafiali w swojej okolicy.  

Ponadto w części back office narzędzi dedykowanych dla projektu e-OK: 

• wdrożono nową wersję systemu obiegu dokumentów elektronicznych, który 

posiada m.in. funkcjonalność integracji z systemem wspomagającym 

zarządzanie miastem KSAT2000i, w zakresie danych kontrahentów oraz 

przepływu dokumentów elektronicznych, 

• wdrożono mechanizm integracji systemu geodezyjnego z systemem 

KSAT2000i w zakresie przepływu informacji o opłatach za wydawane klientom 

dokumenty geodezyjne. 

Dla wdrażanych usług opracowano dokumenty niezbędne do zamieszczenia 

na portalach, takie jak: regulaminy, polityki prywatności, zasady korzystania z portali, 

przygotowano procedury aktywacji kont użytkowników oraz przygotowano 

i zamieszczono na ww. portalach filmy prezentujące zapisane treści w języku 

migowym, na potrzeby osób głuchoniemych.   

Zakończono proces wdrożenia nowych miejskich portali internetowych: 

www.legnica.eu, portal.legnica.eu, prezydent.legnica.eu, legnicart.legnica.eu. Dzięki 

czemu, wszystkie portale posiadają jeden wspólny system zarządzania treścią. 

Zrealizowano prace w zakresie dostosowania portali do wytycznych standardów 

W3C m.in. w zakresie udogodnień dla osób niedowidzących oraz dostosowania 

ustawień dla lepszego pozycjonowania – SEO, dotyczącego poprawy mechanizmów 

wyszukiwania treści przez przeglądarki internetowe.  

Na potrzeby urzędu oraz jednostek gminnych uruchomiono platformę 

przetargową realizującą postępowania przetargowe powyżej 30 tys. euro. Usługa ta 

jest kolejnym (obok wspólnego BIP, poczty elektronicznej, platformy wymiany plików, 

wspólnego VATu) elementem centralizacji usług IT dla wszystkich jednostek Gminy.   

W oparciu o bazy danych kluczowych systemów dziedzinowych 

wspomagających zarządzanie miastem, budowano, na indywidualne potrzeby 

użytkowników i projektów, kolejne mechanizmy analiz danych tj. system STB – 

tworzony na indywidulane potrzeby pracowników urzędu. I tak:  

• wraz z budową e-usług w ramach projektu e-OK, na potrzeby doręczania 

decyzji podatkowych stworzono mechanizm analizy i weryfikacji 

Elektronicznych Zwrotek. Aplikacja służyła technicznemu rozliczaniu procesu 

poprzez rejestrowanie, przeglądanie, analizowanie i raportowanie danych 

przesyłanych przez kolektory. Powyższe działania wynikają ze „Strategii 

Informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021”, 

• na potrzeby inwentaryzacji gruntów będących w posiadaniu Gminy Legnica, 
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stworzono mechanizm umożliwiający analizę trójstronną danych 

przechowywanych w systemach dziedzinowych (geodezyjnym i finansowym) 

oraz danych będących w posiadaniu wydziału merytorycznego. Mechanizm 

porównuje trzy bazy danych, raportując występujące rozbieżności, 

• w użytkowanej aplikacji wspomagającej obszar gospodarki odpadami, 

stworzono mechanizm raportowania danych dotyczących przeprowadzonych 

kontroli nieruchomości.  

Wdrożono nowe, bardziej wydajne środowisko bazodanowe dla systemu 

ewidencji dróg, wraz z oznakowaniem (nowy serwer, serwis WMS publikujący dane 

ewidencji dróg w sieci Internet na potrzeby innych systemów dziedzinowych).  

System użytkowany jest w Urzędzie Miasta i Zarządzie Dróg Miejskich. Zadanie 

realizuje cele Strategii Informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021. 

Wdrożono i udostępniono użytkownikom Urzędu Miasta nową wersję portalu 

prezentującego stale powiększaną, poprzez procesy cyfryzacji, bazę danych 

ewidencji gruntów i budynków.  

Zrealizowano prace w zakresie portali internetowych, m.in. rozbudowano 

portal e-miasto o usługi oferowane przez jednostki i instytucje miejskie, 

przygotowano mechanizm strony WWW dla seniorów, wdrożono elektroniczny 

formularz PIT na stronie urzędu. 

W ramach prac nad budżetem obywatelskim, wykonano czynności związane 

z przygotowaniem aplikacji do głosowania, w tym testowano i opracowywano dane 

zasilające.  

W ramach działań związanych z budową Centrum Usług Wspólnych (CUW), 

wynikających ze „Strategii Informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021” 

ujednolicono zasady dotyczące obsługi informatycznej w jednostkach gminy 

w zakresie poczty elektronicznej. Prace mają na celu ograniczenie kosztów 

związanych z użytkowaniem poczty elektronicznej, poprawienie organizacji pracy 

w obszarze wykorzystania systemów teleinformatycznych, realizacje przepisów 

prawa oraz kreowanie wizerunku nowoczesnej gminy. W wyniku zrealizowanych prac 

wykonano konfigurację systemu pocztowego oraz zakupiono niezbędne narzędzia 

i licencje.  

Aktualnie w domenie legnica.eu funkcjonuje utworzonych i skonfigurowanych 51 

domen pocztowych drugiego stopnia. Utrzymywanych jest 868 kont pocztowych dla 

51 jednostek gminy oraz 63 grupy mailowe. Liczba kont pocztowych i grup mailowych 

stale wzrasta, wraz z potrzebami użytkowników.  

Kolejnym uruchomionym elementem CUW była Platforma Wymiany Plików dla 

Jednostek Gminy. Usługa ma za zadanie bezpieczną wymianę plików szyfrowanych 

oraz materiałów dużych rozmiarów - niemożliwych do wysłania za pośrednictwem 

poczty elektronicznej i takich, które ze względu na treści, wymagają szczególnego 

zabezpieczenia.  

W ramach realizacji platformy skonfigurowano przestrzeń dyskową, strukturę 

katalogów dla jednostek oraz grupy uprawnień dla poszczególnych jednostek. Na 

Platformie Wymiany Plików zarejestrowanych zostało blisko 100 kont użytkowników.  

Sukcesywnie realizowana była wymiana sprzętu komputerowego 
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użytkowanego w Urzędzie Miasta. W 2018 roku zakupiono m.in. 14 komputerów 

biurkowych, 7 drukarek oraz oprogramowanie biurowe.    

Uruchomiono system elektronicznej publikacji ogłoszeń (ETO) w urzędzie, 

który realizował cele „Strategii Informatyzacji Gminy Legnica na lata 2016 – 2021”. 

System składa się z 5 elektronicznych tablic ogłoszeniowych, rozmieszczonych 

w budynkach urzędu oraz jednego kiosku ogłoszeniowego, zlokalizowanego w USC. 

Tablice elektroniczne zastąpiły tradycyjne, na których informacja była rozproszona, 

co utrudniało klientom jej odnalezienie. Zasoby ETO udostępniono także online pod 

adresem eto.legnica.eu. Dodatkowo zarówno z poziomu tablicy zlokalizowanej 

w urzędzie, jak i strony WWW umożliwiono klientowi przesyłanie na własny adres 

mailowy intersujących go ogłoszeń.   

Zainstalowano i uruchomiono system wideokonferencyjny na potrzeby spotkań 

i telekonferencji.  

W Akademii Rycerskiej oraz Biurze Obsługi Klienta uruchomiono nowy system 

kolejkowy wraz z funkcjonalnością Internetowej rezerwacji wizyty.   

 

1.3.3. Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy. 

 

Zakończono prace związane z utworzeniem bazy BDOT500. W wyniku tego, 

powstała baza, obejmująca obszar całego miasta Legnicy, zawierająca 40 obrębów. 

Łączny koszt jej budowy wyniósł 321 000 zł, z czego 165 000 zł to środki zewnętrzne 

pozyskane na realizację zadania.   

W związku z otrzymaną informacją od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

o rezygnacji z realizacji III etapu projektu dotyczącego współpracy przy tworzeniu 

i utrzymywaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT, podjęto 

decyzję o realizacji zadania we własnym zakresie. Na realizację zadania pozyskano 

środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 350 000 zł. W 2018 roku 

została stworzona baza GESUT dla 23 obrębów miasta Legnicy.  

 

1.3.4. Cyfryzacja dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzania zmian w bazie 

EGiB m. Legnicy. 

 

Wykonana została cyfryzacja wszystkich dowodów zmian z ewidencji gruntów 

i budynków oraz wyciągów z operatów szacunkowych z lat 2016-2017. 

Zdigitalizowane zasoby zostały zaimplementowane do systemu teleinformatycznego, 

co umożliwiło stworzenie odpowiednich rekordów dokumentów. Całkowity koszt 

zadania wyniósł 48 000 zł, z czego 25 000 zł to pozyskane środki zewnętrzne. 

Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi uruchomienie kolejnej e-usługi 

pn. Portal Rzeczoznawcy. 
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1.4. Tworzenie "klimatu dla biznesu" – Legnica centrum konferencyjno-biznesowym. 

 

1.4.1. Organizacja i udział w spotkaniach, konferencjach, targach, w tym współpraca 

przedstawicieli firm oraz pracodawców w regionie oraz na terenie kraju. 

 

Mając na celu rozwój gospodarczy miasta, podobnie jak w poprzednich latach 

przedstawiciele Gminy Legnica zorganizowali oraz uczestniczyli w licznych 

spotkaniach, konferencjach i kongresach, które miały na celu integrację środowiska 

związanego z biznesem. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci organizacji 

skupiających przedsiębiorców, przedstawiciele dużych firm, sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw, spółek komunalnych, a także przedstawiciele gmin 

z terenu całej Polski. 

Gmina Legnica współpracowała z pracodawcami, małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami przy organizacji i współorganizacji licznych imprez, wydarzeń czy 

akcji. Do najważniejszych można zaliczyć: 

• udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Real Connect 

w Warszawie, w ramach których zaprezentowano oferty inwestycyjne, 

uczestniczono w konferencji Smart City i debacie z niemieckimi pośrednikami 

inwestycji zagranicznych,  

• uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Klubu Biznesu Miedzi zrzeszających 

pracodawców z Dolnego Śląska, 

• współpraca z Kinem Piast w ramach Filmowego Festiwalu Wolności 

i organizacji pokazu filmów najwybitniejszych polskich tytułów, oraz z Kinem 

Helios, gdzie miały miejsce spotkania warsztatowe oraz gala projektu Zrób 

Swój Start-up II. Projekt dodatkowo został zaprezentowany jako dobra 

praktyka na Ogólnopolskiej Konferencji Startupowej w Słupsku. 

Kontynuowano kampanię Invest in Legnica. Oferta prezentowana była 

lokalnym i regionalnym przedsiębiorcom w ramach cyklicznych spotkań Klubu 

Biznesu Miedzi Legnica oraz Związku Pracodawców Polskiej Miedzi. Projekt 

promowano na oficjalnym portalu miasta www.legnica.eu w mediach lokalnych, 

regionalnych oraz ogólnopolskich. Zaprezentowano go podczas Międzynarodowych 

Targów Inwestycji Real Connect 2018 CEE PROPERTY & INVESTMENT FAIR, 

odbywających się w Centrum EXPO XXI w Warszawie. 

W ramach Spotkań Kobiet, promowano lokalne firmy i przedsiębiorstwa na 

zasadzie partnerstwa w ww. wydarzeniach. W Letia Business Center i przy 

współpracy z nią zorganizowano spotkania z wieloma znanymi osobami. W każdym 

uczestniczyło ponad 400 osób. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem 

lokalnych i regionalnych mediów. 

Wszystkie wydarzenia promowano w mediach w ramach prowadzonego 

serwisu prasowego, na konferencjach prasowych i briefingach. Nadzorowano 

opracowywanie materiałów oraz współpracowano przy tworzeniu cyklicznych 

programów emitowanych w mediach, za pośrednictwem m.in.:  

• Radia Plus Legnica – „Legnica, z nią zawsze po drodze”, 

• TV Dami - „Legnica, miasto do życia”, 
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• Muzycznego Radia Jelenia Góra - „Wieści samorządowe”, 

• Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, w ramach umowy 

członkostwa w Klubie Samorządowym PAP, 

• podatkowych podserwisach,  

• oraz publikacji w lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych periodykach. 

Klub Biznesu Miedzi Legnica działał przy ekstraklasowym klubie sportowym 

Miedź Legnica. Jego celem było skupienie przedsiębiorców związanych z regionem, 

potrafiących łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli rozwój zawodowy z pasją, jaką 

jest piłka nożna. Klub tworzył warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych, 

które wspierały lokalną gospodarkę. Jednym z zadań Klubu był marketing sportowy.  

Klub Biznesu skupiał głównie lokalnych przedsiębiorców, którzy nawiązywali 

znajomości owocujące współpracą biznesową.  

Mając na celu tworzenie klimatu dla biznesu oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

gmina współpracowała z Legnickim Klubem Biznesu, stowarzyszeniem 

prowadzącym działalność na rzecz wspierania szeroko rozumianego rozwoju 

gospodarczego. Klub m.in. reprezentuje interesy przedsiębiorców z Legnicy poprzez 

współdziałanie z organami władzy samorządowej. Wynikiem tej współpracy były 

spotkania, których tematy dotyczyły zagadnień związanych z planowaniem 

przestrzennym, opłatami od środków transportu. Omawiano także zagadnienia 

związane z kierunkami kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy m.in. na podstawie zawartego 

porozumienia Gminy Legnica z Powiatem Legnickim realizował zadania w zakresie 

aktywizacji rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu. W ramach prowadzonego 

wsparcia rozwoju lokalnych biznesów udzielane były dofinansowania dla 

przedsiębiorców otwierających działalność gospodarczą. W 2018 r. dzięki 

przyznanemu wsparciu 99 nowych przedsiębiorców z Legnicy rozpoczęło działalność. 

Innym narzędziem wspierającym przedsiębiorczość w mieście było dofinansowanie 

doposażenia nowo powstałych stanowisk pracy dla działających i rozwijających się 

przedsiębiorców. Z tej formy wsparcia skorzystało 72 przedsiębiorców.  

 

1.4.2. Promocja Legnicy jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorcy oraz promocja 

Smart City. 

 

Miasto promowano w codziennej komunikacji, przy użyciu serwisów 

prasowych, stron www i mediów, dzięki którym przedstawiano nowoczesne 

rozwiązania, a także ich symbiozę z istniejącą już infrastrukturą. Podejmowano 

przedsięwzięcia w postaci konferencji, wystąpień w sprawach społecznie ważnych. 

Promowane były przedsięwzięcia dotyczące realizacji systemu współpracy pomiędzy 

Legnicą a ościennymi gminami (spotkania subregionalne).  

Przedstawiciele Gminy Legnica uczestniczyli w strategicznych wydarzeniach 

związanych z tematyką dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych miast tj. Kongresie 

Regionów w Krynicy Zdroju, Smart City w Zakopanem, Smart City Forum 

w Warszawie, konferencji Smart City Sucesspoint we Wrocławiu), promując 
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nowoczesne rozwiązania realizowane w Legnicy.   

Zgodnie z przyjętą strategią promocyjną Legnica – Smart City, jednym z jej 

filarów jest element SMART Ekonomia, rozumiany jako nieustanne zwiększanie 

konkurencyjności miasta poprzez: łączenie sił władz samorządowych, mieszkańców 

i przedsiębiorców tak, by wspólnie czerpać korzyści ze Smart City. Do promocji tych 

działań wykorzystywane były media społecznościowe (Twitter, Facebook, 

Instragram), lokalne media oraz cykliczne programy, m.in. „Miasto do życia” 

w lokalnej TV Dami.  

Lokalne firmy i przedsiębiorstwa promowano podczas imprez o zasięgu 

regionalnym m.in. Dron Festiwal, Legnica z Nieba oraz w ramach programów 

realizowanych przy współpracy z lokalnymi partnerami, jak np. Legnica Przyjazna 

Rodzinie.  

Zorganizowano drugą edycję projektu „Zrób swój Startup”. Akcja skierowana 

była do młodzieży szkół średnich, w ramach której przygotowano warsztaty oraz galę 

z udziałem twórców aplikacji Footsteps. 

Gmina Legnica wzięła udział w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na 

medal” 2018, którego organizatorem byli: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S. A., 

Marszałkowie Województw oraz Regionalne Centra Obsługi Inwestora. Konkurs miał 

na celu wyłonienie i promocję najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. 

Do konkursu została zgłoszona działka 11/12, obręb Bartoszów, zlokalizowana 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu byłego lotniska. Zgłoszony teren inwestycyjny 

zajął I miejsce w województwie dolnośląskim. 

 

2. WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA 

EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU. 

 

2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

2.1.1. Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na 

potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy. 

 

Wykonane zostały prace projektowe dla pięciu etapów inwestycji oraz 

uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie I etapu. Część pierwsza obejmuje 

segment C, część segmentu B oraz łącznik prowadzący do sali gimnastycznej. Na 

potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych wykonane zostały prace związane 

z funkcjonowaniem: 

• ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - w piwnicy i na parterze budynku,  

• przedszkola - na I piętrze, 

• internatu – na II piętrze.  

Zrealizowano roboty budowlane obejmujące rozbiórkę ścian klatki schodowej, 

dobudowę szybu windowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściową 

wymianę grzejników, przebudowę sanitariatów oraz prace związane z wykonaniem 
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elewacji segmentu C i części B oraz łącznika. 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Legnicy zakończenie prac 

zaplanowano na rok 2020.  

 

2.1.2. Wypracowanie ogólnomiejskiego systemu doradztwa zawodowego, w tym 

stworzenie programu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół 

podstawowych oraz dotychczasowych klas gimnazjalnych w kierunku świadomego 

wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

 

W 2018 r. funkcjonował program zewnętrznego wsparcia szkół i placówek 

w zakresie doradztwa zawodowego pn. Legnicka Szkoła Doradztwa Edukacyjno-

Zawodowego. Jego zadaniem było wspieranie szkół na każdym etapie edukacyjnym 

w zakresie organizacji doradztwa zawodowego poprzez organizację różnych form 

doskonalenia dla pedagogów, wychowawców, doradców zawodowych. Celem 

nadrzędnym programu było kształtowanie wśród młodych ludzi i ich rodziców 

postawy świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w kontekście 

dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. 

W ramach wsparcia doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz szkolnych 

liderów doradztwa edukacyjno-zawodowego Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli opracował program pn. „Sieć współpracy 

i samokształcenia Doradca Zawodowy”. Program obejmował różne formy 

doskonalenia doradców zawodowych, a także tworzył sieć wzajemnej współpracy, do 

której zaproszono przedstawicieli ościennych gmin.  

W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 

w Legnicy i Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 

zorganizowana została konferencja pn. Regionalna sieć współpracy - jako odpowiedź 

na wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego. Zadaniem konferencji było 

pobudzenie współpracy środowiska doradców oraz przedstawienie możliwych 

kierunków rozwoju. Uczestnicy skorzystali z doświadczenia i wiedzy doradców 

zawodowych zatrudnionych w  instytucjach rynku pracy i w szkolnictwie wyższym.   

Kolejnym ważnym obszarem działania na rzecz świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia było doradztwo zawodowe prowadzone dla uczniów klas VII 

i VIII szkół podstawowych. W tym celu, zgodnie z przepisami prawa oświatowego 

szkoły opracowały program zajęć pn. „Wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego”. Nowe zajęcia wprowadzono do planu nauczania, po 10 godzin 

lekcyjnych w ciągu roku szkolnego.  

Działania szkół zostały wsparte przez Centrum Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, dzięki czemu 23 grupy 

uczniów z dotychczasowych gimnazjów uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych 

w szkołach zawodowych. Tam zaprezentowano ofertę edukacyjną poszczególnych 

szkół, przeprowadzono pokazy oraz krótkie zajęcia warsztatowe.  

Dyrektorzy szkół podstawowych zorganizowali spotkania doradców zawodowych 

z rodzicami przyszłych absolwentów gimnazjów. Na spotkaniach omawiano 

funkcjonujące w Legnicy typy szkół oraz promowano szkolnictwo zawodowe. 
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W celu pozyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Gmina Legnica opracowała i złożyła 

wniosek aplikacyjny na realizację autorskiego projektu pn. „Legnicka edukacja dla 

przyszłości”. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość 

projektu stanowi kwotę 4 274 900,88 zł, z czego 3 633 665,74 zł to dofinansowanie. 

W ramach projektu przyznano Gminie Legnica dodatkowe 10 % z budżetu państwa 

w kwocie 424 152,96 zł. Projekt będzie realizowany od 2019 roku i zakłada 

organizację dodatkowych, dobrowolnych, pozalekcyjnych zajęć. Ma na celu 

zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Część projektu dotyczy 

organizacji dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów kl. VII i VIII. 

 

2.1.3. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie ustalania 

kierunków kształcenia. 

 

Szkoły prowadziły systematyczną współpracę z pracodawcami w celu 

ustalania nowych kierunków kształcenia zawodowego. W roku szkolnym 2018/19  

uruchomiono kształcenie w zawodach: 

• technik hutnik w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,  

• technik eksploatacji portów i terminali w Zespole Szkół Ekonomicznych, 

• technik robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół 

Budowlanych,   

• technik przemysłu mody w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

W 2018 r. jedną z form współpracy szkół zawodowych z lokalnymi 

przedsiębiorstwami i zakładami usługowymi było funkcjonowanie klas patronackich 

w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespole Szkół Samochodowych oraz 

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dzięki tej współpracy 

uczniowie byli kształceni pod patronatem firm: 

• Winkelmann Sp. z o. o. - w zawodzie technik elektronik ze specjalizacją 

operator – programista maszyn CNC,  

• Mercus Logistyka sp. z o.o. w Polkowicach, Zakład Handlu i Transportu 

„RAZBI” w Górzynie oraz Chomar sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach -  

w zawodzie kierowca – mechanik, 

• Pol Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie - w zawodzie technik spedytor, 

• Solaris Group w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, 

• Huta Miedzi „Legnica”, KGHM Zanam Sp. z o.o. oraz Elsur Sp z o.o. z Legnicy 

w zawodzie technik mechanik. 

Ponadto nawiązano współpracę z firmą Ready Bathroom sp. z o.o. celem 

rozpoczęcia kształcenia i objęcia patronatem klas w zawodzie monter zabudowy 

i robót wykończeniowych w budownictwie na poziomie branżowej szkoły I stopnia. 

Uruchomienie kierunku zaplanowano od roku szkolnego 2019-2020. Podpisany 

został kolejny list intencyjny ze spółką Koleje Dolnośląskie mający na celu 

uruchomienie kształcenia w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń ze 
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specjalnością „mechanik maszyn i urządzeń taboru kolejowego” na poziomie szkoły 

branżowej I stopnia oraz objęcia klasy patronatem. Prowadzono rozmowy 

i przygotowano dokumentację do nowych umów patronackich z firmami: Pol – Miedź 

Trans, Linie Kolejowe Sp. z o.o oraz Colas Rail Polska Sp. z o.o. z Gdańska 

w zakresie współpracy w kształceniu technika transportu kolejowego.  

W systemie legnickiej oświaty zawodowej, zatrudnia się corocznie branżowych 

specjalistów, którzy uczestniczą w procesie opracowania programów kształcenia 

oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych.   

 

2.1.4. Promocja inteligentnego miasta jako ponadregionalnego ośrodka edukacji 

zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy. 

 

Legnica pełni rolę regionalnego ośrodka edukacyjnego. Informator z ofertą 

edukacyjną legnickich szkół ponadgimnazjalnych został rozesłany do wszystkich 

gimnazjów z terenu miasta oraz do 20 gmin ościennych. Na stronach internetowych 

Urzędu Miasta oraz witrynach internetowych poszczególnych szkół publikowano 

informacje o ważnych wydarzeniach związanych z podejmowanymi przez szkoły 

zawodowe inicjatywami w zakresie współpracy z pracodawcami. Informowano 

o osiągnięciach uczniów w konkursach zawodowych oraz zagranicznych stażach 

zawodowych. W 2018 r. dwie legnickie szkoły zawodowe tj. Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego oraz Zespół Szkół Elektryczno-

Mechanicznych w Legnicy znalazły się w rankingu „Perspektyw” wśród najlepszych 

szkół zawodowych na Dolnym Śląsku i w kraju.  

Wskaźnik młodzieży spoza Legnicy podejmującej naukę w legnickich szkołach 

ponadgimnazjalnych wyniósł 41,15 %.  

W celu przedstawienia oferty edukacyjnej organizowano prezentacje, targi, 

konferencje. Uczniowie wraz z nauczycielami wszystkich szkół uczestniczyli 

w prezentacjach edukacyjnych, związanych z wyborem dalszego kierunku 

kształcenia. Na Targach Pracy zorganizowanych w Zespole Szkół Budowlanych 

swoją ofertę prezentowały instytucje rynku pracy, agencje zatrudnienia oraz 

pracodawcy. Każdy wystawca prezentował swoją działalności związaną z ofertą 

usług dla młodzieży i absolwentów. Ponadto uczniowie i nauczyciele legnickich szkół 

zawodowych uczestniczyli w konferencjach i targach branżowych organizowanych 

w regionie i na terenie całego kraju.  

Dyrektorzy szkół zawodowych oraz kierownicy szkolenia praktycznego uczestniczyli 

w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 

Wydarzenie dotyczyło sytuacji na rynku pracy, zawodów deficytowych oraz 

znaczącej roli doradztwa zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia.  

W ramach działań rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych, we współpracy 

z dyrektorami gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Ośrodek Doradztwa 

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli prowadził kampanię promującą miasto 

Legnicę jako ośrodka edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy. 

Prezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych na kolejny rok szkolny, 

zorganizowano wycieczki zawodoznawcze dla uczniów III klas gimnazjum oraz 
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spotkania doradców zawodowych z rodzicami uczniów. W Centrum Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy funkcjonował 

Punkt Informacyjny, który zawierał pełną ofertę edukacyjną legnickich szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Promocję wszystkich wydarzeń prowadzono w mediach, miesięczniku „Legnica.eu”, 

mediach społecznościowych, serwisie prasowym oraz na stronach www. 

Kontynuowano promocję szkolnictwa zawodowego w ramach kampanii pn. „Smart 

Edukacja – szkolnictwo zawodowe w Legnicy”. 

 

2.2. Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji, służąca rozwojowi 

kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. 

 

2.2.1. Informatyzacja szkół i placówek oświatowych. 

 

W przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych funkcjonowały 2 732 

stanowiska komputerowe, w tym 993 w 52 pracowniach komputerowych, 949 

w salach przedmiotowych i bibliotekach, 152 w czytelniach i centrach 

multimedialnych oraz 68 w świetlicach. Ponadto w pokojach nauczycielskich działało 

47 komputerów a 118 w gabinetach specjalistycznych zlokalizowanych w szkołach 

i w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli 

w Legnicy. W dyspozycji kierownictwa i administracji szkolnej były 403 komputery. 

Szkoły były sukcesywnie wyposażane w sprzęt komputerowy i programy edukacyjne. 

Wszystkie placówki posiadały witryny internetowe i pocztę e-mail, natomiast w 21 

szkołach funkcjonował elektroniczny dziennik.  

 

Dane dotyczące informatyzacji 

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. Dynamika zmian 

Liczba pracowni komputerowych 53 52 98,1% 

Liczba stanowisk komputerowych 2 590 2 732 105,5% 

Liczba komputerów w pracowniach komputerowych 935 993 106,2% 

Liczba komputerów w salach przedmiotowych 894 949 106,2% 

Liczba komputerów w bibliotekach, czytelniach i 

centrach multimedialnych 153 152 99,3% 

Liczba komputerów w pokojach nauczycielskich 45 47 104,4% 

Liczba komputerów w świetlicach 63 68 107,9% 

Liczba komputerów w gabinetach specjalistycznych 98 118 120,4% 

Liczba komputerów do dyspozycji kierownictwa i 

administracji 402 403 100,2% 

Liczba szkół posiadających dziennik elektroniczny 15 21 140,0% 

źródło: dane własne Urzędu Miasta Legnicy, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.  
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W wyniku podpisanej w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 

w 2017 roku umowy na dofinansowanie projektu pn. ”Wyposażenie pracowni do 

nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach 

podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica” gmina pozyskała 

środki na realizację zadania. Całkowita wartość projektu wynosi 2 056 821,63 zł, 

z czego dofinansowanie to kwota 1 461 689,77 zł. Dzięki realizacji projektu 

doposażono 13 pracowni matematycznych, 2 pracownie przyrodnicze, 6 pracowni 

geograficznych, 6 pracowni biologicznych, 6 pracowni fizycznych oraz 9 pracowni 

komputerowych oraz powstało 5 kolejnych pracowni chemicznych. Na standard 

wyposażenia pracowni komputerowej składały się m.in. komputery przenośne, 

drukarka 3D, urządzenia do projekcji obrazu i emisji głosu. Pozostałe pracownie 

również zostały wyposażone w sprzęt komputerowy oraz tablice interaktywne, 

projektory, itp. Łącznie szkoły zostały wyposażone w 248 nowoczesnych komputerów. 

Kolejny realizowany w 2018 r. to projekt pn. „Wzbogacenie infrastruktury 

dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych 

w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów 

zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 

niepełnosprawnych”, który został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO 

WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Całkowita wartość projektu wynosi 

2 152 523,05 zł, z czego 1 433 040,63 zł to przyznane dofinansowanie. W ramach 

projektu wyposażono łącznie 27 pracowni w 7 szkołach ponadgimnazjalnych 

zawodowych, w tym 14 matematyczno – przyrodniczych, 7 cyfrowych i 6 do 

kształcenia zawodowego praktycznego. Do pracowni w szkołach zawodowych 

zakupiono m. in. 148 komputerów przenośnych, 40 komputerów stacjonarnych, 21 

tablic interaktywnych, 24 projektory multimedialne, 20 wizualizerów oraz 7 drukarek 

3D. Ponadto w ramach projektu zakupionych zostało 6 schodołazów, które ułatwiają 

uczniom niepełnosprawnym dostęp do infrastruktury szkolnej.  

Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 7 realizowano projekt pn. „Wyposażenie pracowni do nauki 

przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach 

ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica". Całkowita wartość 

projektu to kwota 938 021,70 zł, z czego 586 422,21 zł to dofinansowanie.  

Zakupione zostały elementy wyposażenia do 16 pracowni matematyczno-

przyrodniczych i informatycznych, pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt 

multimedialny, w tym m. in. 71 laptopów, 16 tablic interaktywnych, 16 projektorów 

multimedialnych, 16 wizualizerów, 19 drukarek, w tym 16 laserowych i 3 do druku 

w 3 D, mikroskopy z podłączeniem do komputera i teleskopy astronomiczne 

z komputerowym systemem śledzenia obiektów. Wyposażenie wszystkich pracowni 

uwzględnia potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Ze środków budżetu miasta 

zakupiono dodatkowo 3 schodołazy, które ułatwiają uczniom niepełnosprawnym 

dostęp do infrastruktury szkolnej oraz umożliwiają korzystanie z kształcenia 

w szkołach ogólnodostępnych. 
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2.2.2. Informatyzacja procesu dydaktycznego oraz systemu egzaminów zawodowych 

w ramach doposażania szkół zawodowych. 

 

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. 

„Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych 

zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 

i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” szkoły zostały doposażone 

w nowoczesne pomoce multimedialne, informatyczne oraz w specjalistyczny sprzęt 

dydaktyczny. Szczegóły realizacji projektu zostały opisane w zadaniu 2.2.1. pn. 

„Informatyzacja szkół i placówek oświatowych”. 

Szkoły na każdym etapie kształcenia stosowały w procesie nauczania 

różnorodne narzędzia informatyczne (Word, Excel, PowerPoint) oraz multibooki - 

edukacyjne programy komputerowe do wspierania nauczania konkretnych 

przedmiotów ogólnokształcących. Na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

zawodowego szkoły korzystały głównie z dydaktycznych i profesjonalnych 

programów komputerowych, związanych z profilem kształcenia w danym zawodzie.  

Ponadto, szkoły zawodowe przeprowadziły część pisemną egzaminu zawodowego 

w formie elektronicznej. Wykorzystywały do tego celu programy specjalistyczne 

stosowane w danym zawodzie, w wersji określonej przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną. 

 

2.2.3. Kształcenie kadr prowadzących i kierujących procesem edukacji dzieci 

i młodzieży w kierunku rozszerzania ich umiejętności w wykorzystywaniu technologii 

w procesie nauczania. 

 

Nauczyciele wszystkich typów szkół doskonalili swoje umiejętności zawodowe 

z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w procesie nauczania na 

studiach podyplomowych i kursach doskonalących w zakresie prowadzenia lekcji 

aktywizujących ucznia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

Przeprowadzono szkoleniowe rady pedagogiczne, których tematyka obejmowała 

obsługę dziennika elektronicznego, różnorodne formy prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz narzędzi cyfrowych. 

Łącznie doskonaleniem w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych 

w procesie nauczania objętych zostało ponad 200 nauczycieli. Ponadto, w ramach 

realizacji projektów w zakresie wyposażenia pracowni do przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych 

i w liceach firmy dostarczające sprzęt przeprowadziły szkolenia nauczycieli z obsługi 

tablic interaktywnych. 

 

2.2.4. Promocja nowoczesnej edukacji w Legnicy. 

 

Szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, licea ogólnokształcące i szkoły 

ponadgimnazjalne zawodowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt 
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dydaktyczny do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz 

przedmiotów zawodowych. Łącznie wyposażono 47 pracowni w szkołach 

podstawowych i dotychczasowych gimnazjach, 16 pracowni w liceach 

ogólnokształcących i 27 pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych. 

W każdej pracowni zainstalowano m.in. tablicę interaktywną oraz rzutnik 

multimedialny, natomiast pracownie do kształcenia zawodowego praktycznego 

wyposażono w specjalistyczny sprzęt.  

Szkoły zawodowe uczestniczyły w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowanym 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, którego celem była poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych 

w obszarze zawodów deficytowych i należących do Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji. Uczniowie i nauczyciele brali udział w zajęciach dydaktycznych 

w formie wykładów i zajęć laboratoryjno - warsztatowych na Politechnice 

Wrocławskiej, realizowali staże uczniowskie w przedsiębiorstwach, współpracowali 

z kołami naukowymi uczelni przy projektach zorientowanych na przemysł.  

Pięć legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych we współpracy 

z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym realizowało projekt „Czas 

na zawodowców”. Wśród zadań projektowych znalazły się staże u pracodawców, 

zajęcia laboratoryjne na uczelniach, projekty badawcze i obozy naukowe, a także 

szkolenia nauczycieli. Informacje o projektach zamieszczano na szkolnych stronach 

internetowych oraz w publikatorach miejskich. 

Publikowano informacje o ważnych wydarzeniach związanych z podejmowanymi 

przez szkoły działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi. Informowano 

o osiągnięciach uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Legnickie 

szkoły ponadgimnazjalne promowały swoją ofertę na targach edukacyjnych, w czasie 

dni otwartych oraz poprzez czynny udział w wykładach i warsztatach organizowanych 

w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  

Rekrutacja do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych odbywała się 

z wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej poprzez witrynę internetową 

Miasta. W 21 szkołach funkcjonował dziennik elektroniczny, który wspierał 

organizację pracy oraz umożliwiał rodzicom łatwy dostęp do informacji o sytuacji 

dziecka i bieżących wydarzeniach z życia szkoły. Legnickie szkoły i przedszkola 

wykorzystywały technologię informacyjno - komunikacyjną do realizacji zadań 

statutowych oraz promowania swojej działalności w środowisku. 

 

2.3. Rozbudowa oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży. 

 

2.3.1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych 

oraz dodatkowej nauki języka polskiego. 

 

Dla uczniów potrzebujących wsparcia zorganizowano przede wszystkim 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, w których 

uczestniczyło 1 841 uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 216 
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uczniów. Natomiast pomoc psychologiczno-pedagogiczna była realizowana 

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Z dodatkowej nauki języka 

polskiego organizowanej dla uczniów powracających z zagranicy korzystało 85 osób.   

 

2.3.2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży uzdolnionej uczącej się 

w legnickich szkołach. 

 

Dla młodzieży uzdolnionej zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne, których treść wykraczała poza schemat programowy i poszerzała 

zakres wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciele realizowali różnorodne zajęcia 

w formie warsztatów, fakultetów, kół zainteresowań. W szkołach wspierano 

działalność zespołów tanecznych, prowadzono zajęcia dla uczniów uzdolnionych 

językowo, matematycznie i artystycznie. Uczniowie brali udział w licznych 

konkursach przedmiotowych, zawodowych i olimpiadach. Najzdolniejsi uczniowie 

wszystkich typów szkół otrzymali stypendia Prezydenta Miasta za wyniki w nauce, 

osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

I Liceum Ogólnokształcące wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom 

uzdolnionych uczniów zorganizowało indywidualny tok nauczania dla 2 osób, 

umożliwiając w ten sposób realizację programu nauczania w krótszym czasie oraz 

indywidualny program nauczania dla 2 uczniów dostosowując program do ich 

uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. II Liceum Ogólnokształcące 

prowadziło zajęcia pozalekcyjne doskonalące znajomość języka niemieckiego 

i przygotowujące do zdobycia certyfikatu poświadczającego znajomość tego języka. 

W zajęciach uczestniczyło łącznie 57 osób. Natomiast w Zespole Szkół Budowlanych 

działał Klub Teatralny z 20 uczestnikami. W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie 

rozwijali i doskonalili swoje zdolności aktorskie, przygotowując imprezy 

okolicznościowe, biorąc udział w konkursach i przeglądach m.in. w: Eliminacjach 

powiatowych w Teatrze Jednego Aktora, eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego, eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Ekologicznej. 

Przy Zespole Szkół Integracyjnych swoją działalność kontynuował Zespół Taneczny 

„Balbinki”. Grupę uczestników tworzyły 82 osoby, w wieku od 7 do 16 lat, z czego 20 

uczniów pochodziło spoza Legnicy. Zespół reprezentował z powodzeniem swoją 

szkołę i Miasto na różnorodnych przeglądach zespołów tanecznych oraz przez udział 

w wielu cyklicznych imprezach.  

 

2.3.3. Zapewnienie uczniom szkół podstawowych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna prowadzona była w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub z uczniem w szkole, na wniosek rodziców, 

nauczyciela lub dyrektora. W szkole pomoc udzielana była po otrzymaniu orzeczenia 

czy opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub po uzyskaniu informacji 

o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby ucznia i konieczności jej udzielenia. Wsparcia 
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udzielali nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni. Do najczęściej stosowanych form pomocy w szkole podstawowej 

można zaliczyć organizację: 

• klas terapeutycznych dla uczniów wymagających dostosowania organizacji 

i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na 

trudności z funkcjonowaniem w szkole ze względu na zaburzenia rozwojowe 

lub stan zdrowia. W 2018 roku w Legnicy funkcjonowały 4 klasy terapeutyczne 

zorganizowane w Szkole Podstawowej Nr 2, do których uczęszczało 46 

uczniów, w tym 7 z niepełnosprawnościami, 

• zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie utalentowanych, 

• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,  

• zajęć specjalistycznych, w tym:  

o korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w nauce,  

o logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych, 

o rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, 

o zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów mających problemy 

z funkcjonowaniem oraz aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu 

szkoły, jak np. terapia psychologiczna, pedagogiczna, 

• zajęć mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologii dzieci 

i młodzieży, które miały na celu zachęcania do udziału w programach 

profilaktycznych i edukacyjnych, 

• specjalistycznych zajęć grupowych o charakterze prewencyjnym, do których 

należą: socjoterapie, treningi terapeutyczno – wychowawcze dla uczniów 

przejawiających cechy agresji oraz dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,  

• indywidualnego procesu nauczania z odpowiednim doborem pomocy 

dydaktycznych i specjalistycznych oraz środków dydaktycznych do możliwości 

psychofizycznych dziecka, 

• poradnictwa dla rodziców, w tym: 

o „Szkoły dla rodziców”, na którą składały się zajęcia warsztatowe 

kształtujące prawidłowe postawy i metody wychowawcze wobec dzieci, 

o terapii rodzin polegających na organizacji długoterminowych zajęć na 

rzecz rodzin borykających się z trudnościami w relacjach 

wewnątrzrodzinnych, mających na celu utrzymanie struktury rodziny, 

o grup wsparcia dla rodziców tj. cyklicznych spotkaniach tematycznych 

bazujących na rozmowach i wymianie informacji w celu doskonalenia 

funkcjonowania rodziny, 

o rodzinnych mediacji i negocjacji w sytuacjach występowania 

poważnego konfliktu w rodzinie, konieczności ingerencji w celu 

utrzymania związku rodzinnego lub ochrony zdrowia w sytuacji 
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zgłoszonej przemocy, 

o konsultacji dla osób doświadczonych przemocą w zakresie wsparcia 

rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich. 

Główną ideą udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej było 

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, wynikających 

w szczególności z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, niepowodzeń 

szkolnych, choroby przewlekłej, zaniedbań środowiskowych, sytuacji kryzysowych 

czy traumatycznych. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana była również, 

by wspierać naturalne uzdolnienia uczniów, rozwijać ich zainteresowania, pomagać 

w doborze właściwej ścieżki rozwoju zawodowego, a także by wspierać rodziców 

uczniów i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.  

 

2.3.4. Organizacja zajęć dodatkowych w zakresie przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych i języków obcych. 

 

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom młodzieży w szkołach 

podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych realizowane były zajęcia 

dodatkowe w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języków 

obcych. Zajęcia skierowane były do uczniów mających trudności w nauce, a także do 

zdolnej młodzieży, której umożliwiano rozwijanie zainteresowań i zgłębianie wiedzy. 

Zajęcia miały formę: kół zainteresowań i uzdolnień, fakultetów, warsztatów, zajęć 

przygotowujących do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego, sprawdzianów oraz 

zajęć rozwijających zainteresowania.  

Zajęcia pozalekcyjne 

Rodzaj zajęć 
Liczba godzin 

zrealizowanych 

tygodniowo 

Udział w ogóle zajęć 

pozalekcyjnych 

przedmioty matematyczno-przyrodnicze 126 30% 

języki obce 126 30% 

zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

zainteresowania uczniów 
168 40% 

źródło: dane własne Urzędu Miasta Legnicy, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Ilość zajęć dodatkowych w podziale na szkoły 

 
źródło: dane własne Urzędu Miasta Legnicy, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

Zajęcia pozalekcyjne

szkoły ponadpodstawowe szkoły podstawowe
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2.3.5. Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych (w Młodzieżowym 

Centrum Kultury) przy wykorzystaniu doświadczeń osób starszych. 

 

Nadrzędnym celem działań Młodzieżowego Centrum Kultury było stworzenie 

środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi wychowanków poprzez 

kształtowanie ich umiejętności, uzdolnień, osobowości, nawyków społecznego 

współżycia, twórczego i pożytecznego wykorzystania czasu wolnego, a także 

tworzenie relacji i budowania więzi międzypokoleniowej. Realizując powyższe 

Młodzieżowe Centrum Kultury zorganizowało wiele imprez, wydarzeń i koncertów 

z udziałem osób w każdym przedziale wiekowym. Do najważniejszych można 

zaliczyć:  

• koncert dotyczący życia i twórczości św. Jana Pawła II, z okazji Dnia Babci 

i Dziadka, kolęd,  

• „Wieczór pamięci o Żołnierzach Wyklętych”,  

• obchody 90 – lecia istnienia Związku Sybiraków. 

W placówce odbywały się zajęcia plastyczne dla przedstawicieli Legnickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zorganizowano kilka wystaw prac plastycznych 

uczestników oraz uroczystości podsumowujące ich działalność. Dla znanych 

legnickich seniorek zorganizowano wieczór autorski połączony z promocją książki 

oraz wernisaż wystawy prezentujący dorobek artystyczny. W placówce miały miejsce 

również okazjonalne warsztaty plastyczne organizowane dla dzieci i dorosłych, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. W warsztatach często 

uczestniczyły dzieci z rodzicami i dziadkami, wspólnie spędzając czas.  

Aktywny udział seniorów w przedsięwzięciach organizowanych przez placówkę 

wzbogaciły jej ofertę, a także dały możliwość dzielenia się umiejętnościami 

i doświadczeniem z młodym pokoleniem.  

 

2.3.6. Promocja Smart City Legnicy jako miasta, które edukuje i wychowuje. 

 

Promocję miasta w zakresie edukacji prowadzono w mediach, miesięczniku 

„Legnica.eu”, mediach społecznościowych, serwisie prasowym oraz na stronach 

www. Kontynuowano promocję szkolnictwa zawodowego w ramach kampanii 

pn. „Smart Edukacja – szkolnictwo zawodowe w Legnicy”, która zachęcała do 

korzystania z tej formy kształcenia.  

Realizowano różne projekty i działania, w ramach których promowano edukację. Do 

najważniejszych można zaliczyć: 

• projekty: „Zawodowy Dolny Śląsk”, „Czas na zawodowców” oraz „Legnicka 

edukacja dla przyszłości”, adresowane do uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

• zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych, 

liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych, w ramach zadań, na 

które pozyskano dofinansowanie w kwocie blisko 3,3 mln zł z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020, 
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• wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań 

statutowych szkół i placówek, 

• przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych 

w systemie rekrutacji elektronicznej, 

• wykorzystanie programów edukacyjnych, dzienników elektronicznych 

w szkołach oraz aplikacji do organizacji i zarządzania pracy jednostek 

oświatowych, 

• uruchomienie 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych w formie 

kształcenia na odległość. 

Działania te podnosiły jakość wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych oraz 

zwiększały interaktywność procesu na poziomie: kadry zarządzającej, nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców. 

 

2.4. Rozwój edukacji ustawicznej i innych form podnoszenia kwalifikacji dla osób 

pozostających na rynku pracy. 

 

2.4.1. Organizacja kursów zawodowych świadczonych przez szkoły zawodowe. 

 

Szkoły zawodowe stale poszerzały swoją ofertę edukacyjną m.in. 

o kwalifikacyjne kursy zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół 

Samochodowych zostały zorganizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe 

w zawodach: fryzjer, fotograf, kucharz, kelner, krawiec, florysta, operator obrabiarek 

skrawających. W kursach uczestniczyło łącznie ponad 190 osób.  

 

2.4.2. Wprowadzenie systemu kształcenia na odległość. 

 

Kształcenie na odległość to forma kształcenia ciesząca się zainteresowaniem 

przede wszystkim osób czynnych zawodowo, która ułatwiała łączenie obowiązków 

zawodowych z podnoszeniem kwalifikacji. Z tej oferty skorzystali uczestnicy 

8 kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego. Wszystkie kursy łączyły e-learning ze stacjonarną 

formą zajęć. 

Ponadto w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

wybrane moduły zajęć realizowane były przy wykorzystaniu platform do nauki na 

odległość. Studenci uczestniczący w zajęciach na uczelni poszerzali swoją wiedzę 

rozwiązując testy, wykonując ćwiczenia również za pośrednictwem e-learningu. 

 

2.4.3. Wdrożenie systemu szkoleń dla nauczycieli w ramach przygotowania kadry 

dydaktycznej do nauczania, w tym e-learningowego. 

 

Nauczyciele uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym korzystając z oferty 

szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz 
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innych instytucji prowadzących kursy doskonalące. Zdobywali nowe kwalifikacje oraz 

podnosili kompetencje zawodowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się: 

studia podyplomowe, magisterskie i licencjackie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

szkolenia, warsztaty, a także konferencje tematyczne. W ciągu roku na ten cel Gmina 

Legnica wydatkowała środki w wysokości ok. 600 000,00 zł, z których skorzystało 86 

nauczycieli, w tym: 66 osób otrzymało dofinansowanie do studiów podyplomowych, 

5 do studiów magisterskich oraz 15 do studiów licencjackich i kursów 

kwalifikacyjnych. Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 

w Legnicy  w  ramach  przygotowania   kadry   dydaktycznej  do  nauczania,  w tym 

e-learningowego udostępnił Platformę Edukacyjną Moodle, z której skorzystali 

nauczyciele szkół oraz placówek oświatowych. 

 

2.4.4. Programy praktyk i staży, np. „Wykorzystaj szansę. Zdobądź zatrudnienie”. 

 

Szkoły corocznie podpisują umowy z pracodawcami na realizację praktyk 

i zajęć zawodowych dla uczniów techników i szkół branżowych I stopnia. W ciągu 

roku zostały podpisane umowy z ponad 200 pracodawcami, zabezpieczając miejsca 

praktyk wynikających z podstawy programowej oraz dodatkowych staży 

uczniowskich realizowanych w ramach projektów „Zawodowy Dolny Śląsk” i „Czas na 

zawodowców”. Ponadto uczniowie szkół zawodowych realizowali zagraniczne staże 

zawodowe, które były finansowane ze środków europejskich. W ramach Programu 

Erasmus+ realizowany był projekt pn. "Europejska misja usługodawców XXI wieku", 

dzięki któremu uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (w tym: 

kucharze, fryzjerzy, fotografowie) odbyli staże zagraniczne w Hiszpanii, Włoszech, 

Austrii i Niemczech. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych poznawali 

specyfikę branży turystycznej w Niemczech w ramach projektu pn. „Kreowanie 

rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim”. Zagraniczne praktyki 

zawodowe umożliwiły uczniom poznawanie różnorodnych aspektów zawodowych 

w odniesieniu do realiów innych krajów europejskich oraz praktyczne zastosowanie 

języków obcych. 

Powiatowy Urząd Pracy w ramach wsparcia osób bezrobotnych 

i niepełnosprawnych poszukujących pracy organizował szkolenia zawodowe oraz 

staże u pracodawców. Działania te miały na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji 

zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.  

Liczba uczestników szkoleń i staży w 2018 roku 

Źródło finansowania 

Formy wsparcia 

Szkolenia  Staże 

Powiat 

grodzki 

Ogółem 

PUP 

Powiat 

grodzki 

Ogółem 

PUP 

Fundusz Pracy, w tym  

Europejski Fundusz Społeczny 

249 429 112 241 

44 80 66 147 

PFRON 3 4 7 10 

źródło: dane statystyczne PUP Legnica 
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Szkolenia indywidualne oraz grupowe były finansowane ze środków Funduszu 

Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Organizowane były w celu podniesienia kwalifikacji 

zawodowych, zwiększając szansę na podjęcie, zmianę lub utrzymanie zatrudnienia, 

a także założenia działalności gospodarczej. 

Szkolenia grupowe skierowane były do określonej grupy osób bezrobotnych. 

W 2018 r. zorganizowane zostało szkolenie pn. „ABC prowadzenia działalności 

gospodarczej” dla 220 osób. Uczestnikami były osoby, które wnioskowały 

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na 

spotkaniach omawiane były praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

Natomiast szkolenia indywidualne realizowane były na wniosek osób bezrobotnych, 

pod warunkiem uzasadnienia ich celowości, na które skierowanych zostało 209 osób 

poszukujących pracy, w tym 4 osoby niepełnosprawne. 

Ponadto zostały przeprowadzone trzytygodniowe kursy umożliwiające 

pozyskanie umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnicy zdobywali zarówno wiedzę 

teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą zasad poruszania się po współczesnym rynku 

pracy. Ze szkoleń skorzystało 17 bezrobotnych, w tym 8 mieszkańców Legnicy. 

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zorganizowane 

zostało kształcenie ustawiczne dla 265 pracowników i 17 pracodawców, które miało 

na celu zapobieganiu utracie zatrudnienia z powodu nieadekwatnych kompetencji do 

wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Szkolenia obejmowały przede 

wszystkim zawody deficytowe i dotyczyły: 

• obsługi maszyn, 

• księgowości i podatków, 

• fizjoterapii, 

• transportu i mechaniki pojazdowej, 

• zarządzania i organizacji produkcji, 

• kursów językowych i fryzjerskich, 

• studiów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

Inną formą aktywizacji zawodowej były staże, w ramach których osoba 

bezrobotna nabywała umiejętności praktyczne do wykonywania pracy. Trwały 

najczęściej od 3 do 6 miesięcy. Jednym z warunków pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku pracodawcy o zorganizowanie stażu była deklaracja zatrudnienia osoby 

bezrobotnej po jego zakończeniu. Najwięcej wniosków składano na stanowiska pracy 

dotyczące:  

• administracji,  

• handlu, 

• rachunkowości, księgowości i ubezpieczeń, 

• opieki zdrowotnej, w tym nad osobami niepełnosprawnymi i dziećmi, 

• usług: gastronomicznych, fryzjerskich i transportowych.  

W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy dwie studentki  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyły praktyki 
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zawodowe, które umożliwiały zdobycie przydatnych informacji oraz doświadczenia 

zawodowego wykorzystywanego w przyszłej pracy.  

 

2.5. Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

 

2.5.1. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb 

adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.  

 

W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego została podpisana umowa z wykonawcą robót oraz rozpoczęto 

realizację prac. Umowa przewiduje wykonanie I etapu obejmującego przebudowę 

budynku dawnego Teatru o kubaturze 16 828,60 m3 i powierzchni użytkowej 

2 425,41m2 wraz z zagospodarowaniem dziedzińca. Zakończenie prac budowlanych 

zaplanowano na styczeń 2022 r. 

 

2.5.2. Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego. 

 

W związku z koniecznością spełnienia wymogów licencyjnych Polskiego 

Związku Piłki Nożnej niezbędnych do gry w Lotto Ekstraklasie Piłki Nożnej podjęta 

została decyzja o wykonaniu dodatkowych prac modernizacyjnych na stadionie. Na 

stadionie obywały się także mecze m.in. drużyny MKS Miedź Legnica S.A., która 

awansowała do gry w Lotto Ekstraklasie, najwyższej w kraju klasie rozgrywkowej 

w piłce nożnej. Zakres wykonanych prac obejmował:  

• budowę podestów pod kamery do transmisji telewizyjnych, 

• rozbudowę: systemu monitoringu wizyjnego, identyfikacji kibica wraz 

z infrastrukturą oraz telebimu wraz z zakupem i montażem cyfrowego zestawu 

konferencyjnego, 

• zakup wraz z montażem boksów szatniowych, klimatyzacji dla stanowisk 

obserwacyjno – komentatorskich, 

• wykonanie przyłączy energetycznych dla potrzeb wozów transmisyjnych,  

• prace remontowe w szatniach, w tym malowanie ścian i sufitów, przeróbki 

instalacji elektrycznej pod zabudowę meblową z ledami, 

• przebudowę wygrodzeń wraz z instalacją siatek zabezpieczających na 

trybunie D, 

oraz 

• rozpoczęto prace związane z przebudową nagłośnienia, które będą 

kontynuowane w 2019 roku. 

 

2.5.4. Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/504/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 

2018 r. zadanie własne Gminy Legnica polegające na przebudowie i administrowaniu 
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zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą zostało powierzone spółce 

komunalnej Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o. o. w Legnicy.  

W ramach zadania została przygotowana koncepcja finansowania, budowy 

i eksploatacji kompleksu basenów, koncepcja rekompensaty oraz dokumentacja 

dotycząca doradztwa w zakresie finansowania inwestycji. Zaktualizowano kosztorys 

budowlany oraz uzyskano zabezpieczenie finansowania inwestycji tj. promesę Banku 

Pekao SA. 

Na podstawie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych dnia 

11.09.2018 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowalne. Ze względu na fakt, iż 

złożona oferta przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, przetarg został unieważniony. Kolejny przetarg 

uwzględniający etapowanie inwestycji SAG planuje ogłosić w I półroczu 2019 r. 

 

2.5.5. Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy 

przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja. 

 

Dokonano odbioru końcowego robót w zakresie: 

• prac budowlanych i konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

w zakresie modernizacji pomieszczeń, remontu dachu, elewacji, wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowania obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - montażu dźwigu, 

• prac instalacyjnych w obiekcie, w tym: instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

niskoprądowych: CCTV, LAN, SSP, SSWiN oraz zainstalowanych 

zabezpieczeń p. pożarowych i p. włamaniowych, 

• infrastruktury towarzyszącej wokół budynku, w tym drogi, ogrodzenia terenu, 

zieleni, opaski wokół budynku, 

• montażu wyposażenia biblioteki, w tym: sprzętu multimedialnego, 

komputerowego, mebli, podestu, sceny i nagłośnienia oraz regałów 

przesuwnych. 

W wyniku realizacji projektu powstały nowe przestrzenie biblioteczne: Strefa 

Młodzieży, Sala Spotkań, Strefa „ZielonoZaczytani” na zrekultywowanym terenie 

wokół biblioteki, stanowiące miejsce spotkań, zabawy, wypoczynku, a także miejsce 

organizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych, prezentacji grup historycznych, 

rekonstrukcyjnych, działalności wystawienniczej. 
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Legnicka Biblioteka 

Publiczna  

Strefa „ZielonoZaczytani” 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 4 783 842,73 zł 

przy koszcie całkowitym projektu 5 794 610,26 zł. 

 

2.5.6. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w powiązaniu z zewnętrznym 

układem komunikacyjnym. 

 

W 2018 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, przeprowadzono modernizację 

oraz wykonano kolejne odcinki ścieżek rowerowych.  

 

2.5.7. Promocja nowoczesnego miasta jako ośrodka kultury i sportu. 

 

Lokalnie, regionalnie, a także w skali całej Polski promowano Legnicę jako 

miasto sportu, kultury i wielu działań artystycznych. Niezwykle istotną rolę w promocji 

miasta odgrywały wydarzenia, imprezy, eventy zorganizowane przez instytucje 

kultury i sportu. Dzięki ich bogatej ofercie statutowej, realizowane były zadania, które 

popularyzowały kulturę i sport wśród wszystkich grup wiekowych, co w efekcie 

wspierało rozwój społeczny miasta.  

Galeria Sztuki zorganizowała łącznie 64 wystawy prezentujące artystyczne 

dokonania polskich i zagranicznych twórców z różnych dziedzin sztuki. W Legnicy 

odbyło się 55 wystaw, a pozostałe miały miejsce w kraju oraz za granicą. Do 

najważniejszych wydarzeń tradycyjnie można zaliczyć Legnicki Festiwal „Srebro” 

(z 25 wystawami), organizowany od niemal 40 lat oraz Ogólnopolski Przegląd 

Malarstwa Młodych „Promocje 2018” o blisko trzydziestoletniej tradycji. Wśród 

pozostałych wystaw znalazły się m.in.:  

• „Kosmos i okolice”, „Struktury kobiecości”, „Stacja relaks” oraz „Sąsiedztwo 

w lustrze”, autorstwa miejscowych twórców,  

• wystawa prac członków niemieckiej grupy artystycznej pn. „GEO-Relation 

51°N, Wuppertal-Legnica”, 

• „Odcienie bieli i czerwieni. Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”  oraz „Indeks 

patriotyczny” poświęcone tematyce 100-lecia odzyskania niepodległości. 
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Legnicka Biblioteka Publiczna (LBP) podobnie, jak w poprzednich latach 

zorganizowała: 

• 8 spotkań autorskich oraz 2 koncerty promujące lokalnych oraz krajowych 

twórców,  

• XVIII edycję powiatowych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich pn. „Bliżej Książki”, w ramach której ogłoszono konkurs czytelniczy 

o zasięgu powiatowym, 

• uroczystość dla osób szczególnie zasłużonych dla bibliotek miasta Legnicy 

i powiatu legnickiego pn. „Amicus Librorum”. 

• konkurs pn. „Legnicka Książka Roku” wspólnie z Muzeum Miedzi.  

Ponadto LBP włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania dzieł 

polskich pisarzy, pod patronatem Pary Prezydenckiej. Na legnickim Rynku 

odczytywano fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.  

Muzeum Miedzi promowało Legnicę jako miasto o wielowiekowej, 

interesującej historii, gdzie krzyżowały się wpływy wielu kultur. Instytucja skupiała się 

na dwóch równorzędnych dziedzinach: dziejach Legnicy i obszarze historycznie z nią 

związanym oraz miedzi i jej wykorzystaniu przez człowieka. Wydarzeniem, które 

łączyło obie dziedziny była ekspozycja „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”, dzięki 

której przedstawiono, jak ważnym elementem życia jest ten surowiec. Dużą 

popularnością cieszyła się także „Noc muzealna”, z której skorzystało blisko 2 tys. 

osób. Muzeum także włączyło się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, 

organizując 3 wystawy. Łącznie w 2018 r. zorganizowano 69 wydarzeń, na co 

składały się: wystawy, koncerty, konkursy, zajęcia warsztatowe, lekcje muzealne, 

konferencje naukowe oraz wykłady popularyzatorskie. 

Legnickie Centrum Kultury (LCK) promowało miasto poprzez organizację 

różnorodnych imprez. Były to zarówno wydarzenia upowszechniające różne 

dziedziny sztuki, jak i nieprofesjonalną działalność artystyczną. Do głównych imprez, 

można zaliczyć:  

• Święto Legnicy (w tym m.in. koncerty: Enej, Anny Wyszkoni, Ivone Sanchez 

oraz dzień Disco Polo), 

Imprezy z okazji Święta Legnicy 

• Legnickie Wieczory Organowe, 

• 49. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, wraz z inauguracją 50-tej, 

jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat”, 
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• Międzynarodową Wystawę Satyrykon Legnica 2018, 

• Legnicką Majówkę, 

• 26. Legnicką Akademię Filmową – Warsztaty Filmu Animowanego, 

• VI Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi (-y)?”, 

• Festiwal XXVII Legnickie Conversatorium Organowe, 

• liczne wystawy przygotowane w Galerii Satyrykon. 

Oprócz sztuk plastycznych, znaczącą rolę odgrywały atrakcyjne koncerty, 

zorganizowane w szerokiej gamie stylów muzycznych, przede wszystkim w ramach 

cyklów: „Legnica Blues Day”, „Legnica Jazz Day”, „strefa de #…” oraz “freestage”. 

Organizowane były również, cieszące się dużą popularnością koncerty okazjonalne: 

Koncert Niepodległościowy w ramach obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, Koncert Kolęd i Pastorałek, Koncerty Chóru Madrygał i inne.  

Łącznie przygotowano wiele koncertów, wystaw, spotkań i wydarzeń kulturalnych, 

w których uczestniczyło przeszło 100 tys. osób.  

Wspierając rozwój amatorskiej twórczości artystycznej LCK współpracował przy 

wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty: stowarzyszenia, fundacje itp. 

Wśród takich imprez warto wymienić: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” czy Ogólnopolski 

Konkurs Skrzypcowy Młody Paganini.  

Młodzieżowe Centrum Kultury było organizatorem wielu imprez o zasięgu 

miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, które na stałe weszły do 

kalendarza wydarzeń kulturalnych i cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem 

wśród uczestników. Informacje o prowadzonych zajęciach, koncertach 

okolicznościowych, warsztatach otwartych, półkoloniach, konkursach i innych 

wydarzeniach zamieszczane były na stronach internetowych oraz na Facebooku. 

Dodatkowo, wiadomości o prowadzonych naborach zamieszczane były w środkach 

masowego przekazu, w radiu, telewizji DAMI, portalach internetowych. Wszystkie te 

działania pozytywnie wpływały na promocję miasta, a także rozpowszechniały na 

szeroką skalę informację o prowadzonych działaniach kulturalnych w Legnicy. 

Szeroka działalność placówek uwzględniała bogactwo zainteresowań, możliwości 

uczestników i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.   

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zorganizował i współorganizował wiele 

imprez sportowo rekreacyjnych, w tym m.in.: festynów, półmaratonów, biegów, 

zawodów, rajdów rowerowych, treningów funkcjonalnych, zajęć sportowo-

rekreacyjnych, turniejów, koncertów. Do najważniejszych można zaliczyć: 

• 32. Otwarte Narciarskie Mistrzostwa Legnicy w slalomie gigancie oraz 

1. w snowboardzie, które miały miejsce w Dziwiszowie, 

• Otwarte Mistrzostwa Legnicy w  Nordic Walking, 

• XX Spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. 
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Spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy 

Działania realizowane przez legnickie instytucje kultury wpisywały się w cele 

określone w „Uzupełnieniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020”. 

Dzięki programom operacyjnym Ministra Kultury pozyskano dofinansowanie na 

projekty pn.:  

• „Sztuka czytania”, „Promocja czytelnictwa”, „Licencja na sztukę. Regionalne 

zderzenia artystyczne”, „Kultura dostępna”, „reGENERACJA. Pokoleniowa 

integracja przez sztukę”, „Edukacja kulturalna”, Legnicki Festiwal „SREBRO”, 

„Sztuki wizualne”, realizowane przez Galerię Sztuki, 

• „49. OTCH Legnica Cantat”, „Muzyka”, „Legnicka Akademia Filmowa”, 

„Edukacja kulturalna” Muzyka i Legnicka Akademia Filmowa realizowane 

przez Legnickie Centrum Kultury. 

W promocję miasta jako nowoczesnego ośrodka kultury wpisywała się także 

działalność Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy z 5 zrealizowanymi premierami 

i 188 zagranymi spektaklami. Ponadto w 2018 r. Teatr, jego twórcy i artyści zdobyli 

łącznie 14 nagród w ogólnopolskich konkursach. Legnicki Teatr wielokrotnie też 

prezentował swoje spektakle w różnych miastach, takich jak: Gliwice, Zabrze, Bytom, 

Rybnik i Kraków. 

Doskonałą wizytówką miasta były również zrewitalizowane w ostatnich latach 

zabytki Legnicy. W wyremontowanej Akademii Rycerskiej, miały miejsce liczne 

uroczystości, w których uczestniczyły osoby ze świata nauki, kultury i polityki, często 

z zagranicy.  

W 2018 roku zakończył się remont siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej, dawnej 

Loży Masońskiej. W wyniku realizacji projektu powstały nowe przestrzenie 

biblioteczne, a także miejsca do organizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych. Została 

udostępniona do zwiedzania zabytkowa XIX-wieczna Loża Masońska z salą 

ceremonialną i holami z oryginalnymi wystrojami. Podjęto działania zmierzające do 

włączenia obiektu do tras wycieczkowych. 

W Legnicy odbyły się wysokiej rangi zawody sportowe, które wyróżniały 

miasto na sportowej mapie Europy. Zorganizowany został Turniej Eliminacyjny do 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U- 17. Rozegrany był jeden z etapów Wyścigu 

Kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich oraz rajd samochodów terenowych 

z udziałem ok. 80 drużyn pod nazwą Super Rally 2018. W Legnicy miały miejsce 

Mistrzostwa Europy w Łucznictwie wraz z Kongresem Sprawozdawczo – Odbiorczym 
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Europejskiej Federacji Łuczniczej. Gmina Legnica była organizatorem 

X Jubileuszowej Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, jednej z największych 

tego typu imprez w kraju, promujących zarówno miasto, region jak i sport. 

Wyjątkową promocją Legnicy był awans drużyny MKS Miedź Legnica S.A i gra 

w Lotto Ekstraklasie, najwyższej w kraju klasie rozgrywkowej w piłce nożnej.  

   
Awans drużyny MKS Miedź Legnica S.A do Ekstraklasy 

Główne wydarzenia kulturalne 2018 roku promujące Legnicę na arenie 

ogólnopolskiej zostały opisane w zadaniu 2.7.3. pn. „Promocja miasta jako 

nowoczesnego ośrodka organizującego wydarzenia kulturalne i sportowe o zasięgu 

ponadregionalnym i międzynarodowym”. 

 

2.6. Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży 

akademickiej. 

 

2.6.1. Budowa i modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia zajęć 

sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.  

 

W 2018 roku na terenie miasta Legnicy wybudowano, rozbudowano oraz 

zmodernizowano następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:  

• plac zabaw przy ul. Smolarskiej. W ramach zadania dokonano rozbiórki 

poprzedniego ogrodzenia i nawierzchni betonowej oraz zdemontowano stare 

urządzenia zabawowe. Zamontowano nowe ogrodzenie wokół placu zabaw 

wraz z furtką oraz wejściem typu stop-dog, wyłożono nawierzchnię z kostki 

betonowej oraz wysypano piaskiem. Zamontowano urządzenia zabawowe, 

stoły do gier oraz elementy małej architektury, 
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Plac zabaw przy ul. Smolarskiej 

• plac zabaw przy ul. Neptuna. W ramach rozbudowy istniejącego placu zabaw 

zamontowano urządzenia zabawowe, uzupełniono piaskiem bezpieczne strefy 

oraz uporządkowano teren, 

 
Plac zabaw przy ul. Neptuna 

• w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekty: 

o Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy 

Bydgoskiej,  

o Park Trampolin - zewnętrzny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7, 

dla uczniów i okolicznych mieszkańców, 

o Rodzinne Miejsce Spotkań, które rozbudowało centrum sportowo - 

rekreacyjne na Osiedlu Sienkiewicza,  

o Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - 

przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy 

ul. Stanisławowskiej.  

Projekty realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, 

zostały szerzej opisane w zadaniu 4.1.1. pn. „Realizacja zadań 

wynikających z partycypacji społecznej – Legnicki Budżet Obywatelski”. 

Ponadto podobnie jak w poprzednich latach, dla mieszkańców Legnicy i okolic, 

na kortach przy ul. Sejmowej, wybudowane zostało sztuczne lodowisko. Obiekt 

działał sezonowo od grudnia do marca.  

W ramach zadania pn. „II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - 

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych” została 

opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji bazy sportowej 
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dla terenu o powierzchni ok. 2800 m2 oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę. 

 

2.6.2. Opracowywanie, wdrażanie oraz realizacja programów służących aktywizacji 

sportowej dzieci i młodzieży  poprzez działania animatorów osiedlowych, 

aranżowanie programów kulturalnych, oświatowych i sportowych.  

 

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie legnickich szkół uczestniczyli 

w następujących programach rozwijających aktywność fizyczną: 

„Program Rozwoju Piłki Ręcznej”, który został opracowany przez Związek Piłki 

Ręcznej w Polsce, a finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki oraz Związek 

Piłki Ręcznej w Polsce. W programie wzięło udział 83 uczniów z różnych szkół, dla 

których przeprowadzono blisko 600 godzin zajęć. Uczestnikom zapewniono 

pełnowymiarową salę sportową do treningów oraz strój. Treść szkolenia była zbieżna 

z tematyką zajęć w klasach sportowych. Najlepsi zawodnicy byli kwalifikowani na 

zgrupowania sportowe, natomiast nauczyciele mogli skorzystać ze szkoleń 

merytorycznych. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego 

legnickich szkół o odpowiednich kwalifikacjach. 

„Legnicki Animator Osiedlowy”, którego celem było upowszechnianie sportu 

wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu 

spędzania czasu wolnego. Zajęcia prowadzone były przez 23 animatorów 

w 14 legnickich szkołach od marca do listopada, natomiast w SP Nr 7 na kompleksie 

„Moje Boisko Orlik 2012” przez cały rok. Łącznie zrealizowano 60 godzin zajęć. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało płace dla dwóch animatorów. 

Pozostałe koszty zajęć w kwocie 170 000,00 zł zostały pokryte z budżetu gminy. 

„Każde Dziecko Umie Pływać”, skierowany był przede wszystkim do uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów, a realizowany w ramach lekcji wychowania 

fizycznego. Zajęcia odbywały się na 2 krytych basenach: „Bąbelek” przy 

ul. Mazowieckiej oraz „Delfinek” przy ul. Polarnej. W ciągu tygodnia organizowano ok. 

100 godzin zajęć dla prawie 3 500 uczniów.  

„Umiem pływać” był to ogólnopolski program powszechnej nauki pływania 

realizowany w formie zajęć pozaszkolnych i skierowany do uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. Zajęcia były prowadzone na basenie „Bąbelek”, w których brali udział 

uczniowie z sześciu szkół. Zgodnie z założeniami programowymi każde dziecko 

zrealizowało 20 godzinny program nauki pływania z instruktorem. Na realizację 

programu pozyskano środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego 

dysponentem był Minister Sportu i Turystyki, w kwocie 30 000 zł. Pozostałą kwotę, 

w wysokości 20 500 zł pokryła gmina.  

„Legniczanie dają mata” był realizowany w ramach wdrożonego w roku 

szkolnym 2014/15 programu we wszystkich szkołach podstawowych na etapie 

edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia odbywały się w grupach liczących maksymalnie 

16 osób, w ciągu 2 610 godzin. W programie uczestniczyło 1 055 uczniów w 87 

grupach. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

którzy ukończyli stosowny kurs. Realizację programu wspierała finansowo Fundacja 
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KGHM Polska Miedź przekazując na ten cel kwotę 50 000,00 zł. Natomiast blisko 

70 000,00 zł pokryła gmina.  

W czerwcu odbył się finał programu „Legniczanie dają mata”, w którym udział wzięło 

240 zawodników. Natomiast w Lubinie został rozegrany dolnośląski finał szkół 

realizujących projekt "Edukacja przez szachy w szkole". Miasto reprezentowało 100 

zawodników ze wszystkich szkół podstawowych realizujących program „Legniczanie 

dają mata”. 

„Szkolny Klub Sportowy” był to program skierowany do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych bez względu na płeć oraz 

sprawność fizyczną. Miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności 

fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

W wymiarze dwóch 60 minutowych zajęć w ciągu tygodnia wzięło udział 735 uczniów. 

Zajęcia odbywały się w 49 grupach liczących po 15 osób. Koszty związane 

z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w kwocie ok. 137 200,00 zł pokryła 

Dolnośląska Federacja Sportu, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wkład własny miasta wyniósł 2 450 zł. 

„Sprawny Dolnoślązaczek”, którego główną ideą programu było uaktywnienie 

dzieci z klas I-III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. W programie uczestniczyło 223 uczniów z dwóch 

podstawówek. Każda szkoła biorąca udział w programie otrzymała materiały 

szkoleniowe dla nauczycieli, legitymacje i wlepki dla uczniów oraz sprzęt sportowy 

o wartości 1 500 zł. Nauczyciele realizujący program mieli możliwość bezpłatnego 

udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu. 

 

2.6.3. Podejmowanie działań impresaryjnych przez instytucje kultury zachęcające do 

udziału mieszkańców w tzw. „kulturze wysokiej”. 

 

W 2018 roku instytucje kultury prowadziły szereg działań mających na celu 

zachęcanie mieszkańców Legnicy do udziału w tzw. „kulturze wysokiej”. Realizowano 

je w ramach działalności statutowej oraz wykorzystaniem ponad 50 eventów 

impresaryjnych. Główne działania impresaryjne zostały omówione poniżej.  

W funkcjonowaniu Legnickiego Centrum Kultury obok działalności statutowej 

na rzecz własnego środowiska artystycznego znaczący udział miały również imprezy 

impresaryjne. Zorganizowane zostały tradycyjne festiwale promujące muzykę 

poważną, w tym „XXVII Legnicki Wieczór Organowy”, w ramach którego 

przygotowano 6 koncertów oraz „32. Legnickie Conversatorium Organowe” z 6 

koncertami. Podczas 49. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” odbył 

się koncert „Msza koronacyjna” oraz recital Renaty Przemyk. W ramach współpracy 

z festiwalem Wratislavia Cantans w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej miał 

miejsce koncert „Bitwy, szaleństwa i pożegnania”. Natomiast „Najpiękniejszych pieśni 

Neapolitańskich” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii z Gorzowa Wielkopolskiego, 

Chóru Akademii Sztuki ze Szczecinie, Chóru Męskiego „Słowiki 60” oraz występy 

cenionych solistów można było wysłuchać w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej 
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podczas tradycyjnego „Koncertu na Nowy Rok”. Z kolei w programie Narodowego 

Święta Niepodległości znalazł się „Koncert pieśni patriotycznych i arii operowych”. 

W ramach obchodów 40-lecia placówki odbył się koncert uznanego na świecie 

pianisty.  

Muzeum Miedzi zachęcało mieszkańców do udziału w tzw. kulturze wysokiej 

poprzez działalność związaną m.in. z organizacją wystaw z różnych dziedzin sztuki. 

Wśród organizowanych w 2018 r. znalazły się m.in.: „Inspiracje sztuką Japonii” 

z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha z Krakowa, „Świątynia 

sławy” z projektami witraży powstałych dla Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy, 

„Elektrotinty Remigiusza Dobrowolskiego” oraz wystawa pn. „Józef Piłsudski 

w karykaturze” przygotowana przez Muzeum Historii z Kielc. Bogaty program miała 

tradycyjna, 13. już edycja „Nocy muzealnej”, której motywem przewodnim była 

kultura i sztuka Japonii, a jedną z propozycji był koncert muzyków z Tokio.  

Galeria Sztuki popularyzację sztuki wysokiej realizowała głównie poprzez 

organizację i prezentację wystaw uznanych polskich i zagranicznych twórców oraz 

renomowanych festiwali i imprez, z których największe to: Międzynarodowy Konkurs 

Sztuki Złotniczej i Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje”. W ramach 

impresariatu zorganizowane zostały 2 koncerty: „Silver concert” grupy jazzowej 

Music Design Band oraz zespołu folkowego „HuRaban”.  

Legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował plenerowy koncert 

„Posłuchajcie Chopina”, który miał miejsce na placu Powstańców Wielkopolskich przy 

pomniku Jana Pawła II.  

Teatr im. H. Modrzejewskiej jest instytucją artystyczną zlokalizowaną na 

terenie miasta Legnicy, finansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. Gmina Legnica partycypuje w kosztach utrzymania Teatru kwotą 

1,5 mln rocznie.  

W  ramach działalności statutowej Teatr im. H. Modrzejewskiej w 2018 r. przygotował 

5 premier oraz wzbogacił swoją ofertę programową imprezami zewnętrznymi, w tym 

m.in. koncertami pn. „Nowy Świat – Nowa Muzyka”, „Uwaga, uwaga, tu Obywatelka!”, 

„Gdyby każdy z nas...” czy projektem Wytwórni Filmów Dokumentalnych 

i Fabularnych „TEATROTEKA”, w ramach którego zaprezentowano cztery dramaty 

teatralne zrealizowane techniką filmową.  

 

2.6.4. Organizacja dużych wydarzeń plenerowych. 

 

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Legnica była miejscem, 

gdzie zorganizowano wiele imprez plenerowych, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców i osób przyjezdnych. Do najważniejszych tego typu 

wydarzeń zorganizowanych przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe 

zaliczyć można:  

• 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, połączony z koncertem 

zespołów rockowych,  

• Legnicka Majówka 2018, w ramach której zorganizowano cykl eventów 

w Parku Miejskim i na Rynku,  
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• XIII edycja „Nocy muzealnej”, z atrakcjami w postaci zwiedzania nieznanych 

pomieszczeń legnickiego Dworca Kolejowego i wież zamkowych, wyjazdem 

do Legnickiego Pola i koncertem w Lapidarium, 

• XI Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy, w którym 

zmaganiom uczestników turnieju towarzyszyły: występy zespołów dziecięcych 

i młodzieżowych, bieg Kowalski, pokazy podkuwania koni, 

   
Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy 

• „Urodzinowy maraton Julka” - cykl festynów z okazji Dnia Dziecka,  

• Święto Legnicy, w ramach którego zorganizowano na terenie byłego lotniska  

liczne koncerty gwiazd, a także transmisję meczu Polska – Kolumbia 

w ramach Mistrzostw Świata, 

• „Posłuchajcie Chopina”, koncert plenerowy pianistów związanych z bydgoską 

Akademią Muzyczną, 

• XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” 

z tradycyjnym, barwnym korowodem gości festiwalu, animacjami ulicznymi 

i otwartymi koncertami,  

• tradycyjny korowód ul. NMP uczestników Międzynarodowej Wystawy 

Satyrykon 2018, 

  

Korowód uczestników Międzynarodowej Wystawy Satyrykon 2018 

• Fuuny Food - 2. edycja imprezy towarzyszącej Satyrykonowi, łącząca 

wydarzenia smakowe i artystyczne, w tym koncerty gwiazd i młodych artystów, 

spotkanie z kuchnią japońską, blok warsztatów i animacji dla dzieci, 

• VI Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi(-y)?”, coroczny piknik 
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z prezentacją folkloru: rzemiosła artystycznego, rękodzieła i kulinariów grup 

narodowościowych i etnicznych mieszkających na terenie Zagłębia 

Miedziowego,  

• IX Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW z paradą 

organizacji pozarządowych 

• Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny, 

  
Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny 

• Familiada - festyn rodzinny organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii 

Postaw na rodzinę z warsztatami artystycznymi i konkursami, 

• „Kyczeriada” nad Kaczawą – obchody 25-lecia Zespołu „Kyczera”, 

• Legnicki Piknik Patriotyczny, z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

   
Święto Niepodległości 

W związku z obchodami Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

w ramach ministerialnego programu „Niepodległa”, Legnickie Centrum Kultury 

podjęło się organizacji oficjalnych obchodów Święta. W ramach programu na Rynku 

Miasta, w dniu 11 listopada został oficjalnie odśpiewany Hymn Narodowy. Finałem 

obchodów był koncert Kolęd i Pastorałek. W ramach kampanii promocyjnych 

związanych z obchodami posługiwano się oficjalnym logotypem programu 

„Niepodległa”.  

Duże wydarzenia plenerowe, zorganizowane w 2018 roku opisano 

w zadaniach: 2.5.7. „Promocja nowoczesnego miasta jako ośrodka kultury i sportu”, 

2.7.3. „Promocja miasta jako nowoczesnego ośrodka organizującego wydarzenia 

kulturalne i sportowe o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym” oraz w 2.8.1. 

„Organizacja różnorodnych wydarzeń, festiwali, przeglądów konferencji itp., 
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służących kultywowaniu tradycji mniejszości narodowych i ich prezentowaniu na 

zewnątrz”. 

 

2.7. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w rozwoju usług kultury i jej 

promocji. 

 

2.7.1. Wyposażenie instytucji kultury w urządzenia multimedialne służące 

zwiększeniu efektywności i atrakcyjności działalności statutowej (np. Biblioteczne 

Okno na Świat). 

 

Nowoczesne narzędzia multimedialne i audiowizualne zapewniają większą 

efektywność i atrakcyjność prezentowanych wystaw, spotkań i wydarzeń mających 

miejsce w legnickich instytucjach kultury. 

Legnickie Centrum Kultury wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny 

służący do obsługi działań w ramach działalności statutowej. Na potrzeby działu 

technicznego zakupiono Pulpit video (tzw. Mikser wizyjny), sprzęt oświetleniowy oraz 

laptopy i monitory służące do obsługi organizowanych imprez w zakresie oświetlenia, 

dźwięku i innych. Natomiast w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej została 

zainstalowana sieć komputerowo-internetowa, usprawniająca pracę w tym obszarze.  

Muzeum Miedzi było wyposażane w środki nowoczesnego przekazu, które 

służyły uatrakcyjnieniu oferty. Ekspozycjom i działaniom edukacyjnym towarzyszyły 

takie sprzęty jak: okulary HTC, tablety, infoboxy, infokioski, hologramy czy wirtualne 

gry.  

W kolejnej placówce Legnickiej Biblioteki Publicznej, w Filii Nr 1 przy 

ul. Gojawiczyńskiej 4 wdrożono system biblioteczny ALEPH do obsługi czytelników. 

Kontynuowano prace związane z utworzeniem stanowisk komputerowych 

z dostępem do Internetu dla czytelników placówek biblioteki. W wyniku prac 

wszystkie, tj. 18 placówek posiadały komputery z dostępem do sieci.  

Udostępniano czytelnikom platformę dającą możliwość korzystania z e-booków 

z literaturą piękną, pn. LEGIMI oraz popularnonaukową na platformie IBUK Libra. 

W ramach projektu „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki 

Publicznej ul. Piastowska 22. Etap I – rewaloryzacja”, wyposażono „Strefę Młodzieży” 

utworzoną przy Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Regionalnym. Zakupionych 

zostało 5 stanowisk komputerowych dla czytelników, stół interaktywny, 2 e-galerie, 

ścianę interaktywną, półkę interaktywną, okulary do wirtualnej rzeczywistości, 10 

czytników e-booków, 5 komputerów edukacyjnych Kano do samodzielnego montażu. 

Siedzibę LBP podłączono światłowodem do sieci Legman, co zdecydowanie 

poprawiło wydajność transferu danych oraz utworzono 2 hot-spoty dla czytelników. 

Ponadto uruchomiono kiosk informacyjny, umożliwiający użytkownikom zapoznanie 

się ze strukturą organizacyjną biblioteki i danymi teleadresowymi placówek. 

W witrynie Galerii Sztuki przy pl. Katedralnym 1 umieszczono ekran, na którym 

wyświetlano informacje o organizowanych wydarzeniach kulturalnych. W Galerii 

Pacykarz zainstalowano telewizor, który wyświetlał zdjęcia prac prezentowanych 
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w salach wystawienniczych. Dodatkowo medialny sprzęt będący w zasobach Galerii 

wykorzystywano do prezentacji prac artystów oraz do prowadzonej działalności 

edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.  

 

2.7.2. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technologicznych umożliwiających 

odbiór produktów kultury osobom niesłyszącym i niewidzącym. 

 

W ramach „Klubu Filmowego Osób Niewidomych” Filia Zbiorów Muzycznych 

i Specjalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej we współpracy ze Stowarzyszeniem 

„De Facto” i legnickim Kołem Polskiego Związku Niewidomych oferowała osobom 

niewidzącym i niedowidzącym projekcje filmów z audiodeskrypcją. Dla tej grupy 

odbiorców zakupiono audiobooki i książki z „dużą czcionką” oraz udostępniono 

komputer zawierający aplikację powiększającą czcionkę lub czytającą tekst. 

Ważnym elementem działania Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 

była praca na rzecz osób głuchych i głuchoniemych, gdzie funkcjonował Klub 

Dyskusyjny Czytelnika Głuchego. Spotkania, na których prezentowano pokazy 

multimedialne, odbywały się przy udziale tłumacza języka migowego. Ponadto 

w Czytelni Naukowej, Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Regionalnym, 

Wypożyczalni dla Dorosłych, Ekobibliotece oraz Filii Nr 4 korzystano ze stanowisk 

komputerowych z oprogramowaniem ooVoo umożliwiającym połączenie on-line 

z tłumaczem języka migowego.  

Zainstalowane w Galerii Sztuki i Muzeum Miedzi multimedialne Kioski 

Informacyjne umożliwiały zwiedzającym, w tym osobom niesłyszącym, dostęp do 

wszystkich informacji na temat prezentowanej wystawy.  

 

2.7.3. Promocja miasta jako nowoczesnego ośrodka organizującego wydarzenia 

kulturalne i sportowe o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym. 

 

Promocja przedsięwzięć sfery kultury i sportu prowadzona była na wiele 

sposobów. Informacje dotyczące wydarzeń, eventów i imprez o różnym zasięgu 

oddziaływania zamieszczano w miesięczniku „Legnica.eu”, na stronach 

internetowych poszczególnych instytucji i miasta oraz na portalach 

społecznościowych. Lokalne, regionalne, a także ogólnopolskie media emitowały 

newsy o wydarzeniach mających miejsce w Legnicy. Tworzono audycje, programy 

i spoty promujące miasto jako nowoczesny ośrodek organizujący wydarzenia 

kulturalne i sportowe. Przedstawiciele Urzędu Miasta Legnicy uczestniczyli 

w konferencjach, zjazdach i wydarzeniach odbywających się w różnych miejscach 

kraju oraz poza granicami Polski. 

Szczególną rolę w promowaniu miasta jako nowoczesnego ośrodka kultury, 

odgrywały cykliczne imprezy o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim oraz 

regionalnym organizowane przez legnickie instytucje kultury.  

Galeria Sztuki była organizatorem dwóch tego typu imprez: 

• 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje”, konkursowej 

wystawy prac absolwentów wyższych szkół artystycznych z całej Polski. Jury 
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konkursu zakwalifikowało do wystawy prace 27 artystów spośród 69 

zgłoszonych, 

• Legnickiego Festiwalu „Srebro” z Międzynarodowym Konkursem Sztuki 

Złotniczej, pod hasłem „Iluzja”. W ramach Festiwalu zaprezentowano 

indywidualne i zbiorowe wystawy współczesnego złotnictwa i designu, 

happeningi i plenerowe akcje plastyczne, projekcje, koncerty, a także 

zorganizowano sesję naukową. Była to jedna z ważniejszych imprez 

kształtujących życie kulturalne, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. 

W ramach konkursu wpłynęło 395 prac, 195 artystów z 34 krajów. Wystawa 

prac konkursowych międzynarodowych artystów Legnickiego Festiwalu Srebro 

była przedstawiana w późniejszych terminach w różnych polskich 

i zagranicznych miastach. Natomiast wystawa Międzynarodowego Konkursu 

Sztuki Złotniczej „Tożsamość” prezentowana była na targach: Inhorgenta 

Europe w Monachium (Niemcy) i Amberif w Gdańsku oraz Letnich Targach 

Trendów Jubilerskich i Zegarkowych Jubinale w Krakowie.  

Legnicka Galeria organizowała „eksportowe” pokazy sztuki złotniczej w oparciu 

o własne, gromadzone od lat zbiory. W Wuppertalu prezentowana była wystawa 

„Emocje i styl/Emotionen und Stil – Modernes Schmuckdesign aus Polen. 

W programie działalności Legnickiego Centrum Kultury znalazło się 

5 cyklicznie organizowanych imprez i festiwali o charakterze ogólnopolskim 

i międzynarodowym: 

• 41. Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica, polegająca na prezentacji 

tendencji i osiągnięć polskiej i światowej satyry w sztukach plastycznych. 

Satyrykon był jedną z najwyżej cenionych i rozpoznawalnych na świecie 

konkursowych wystaw, doskonale promujących polską sztukę poza granicami 

naszego kraju. Wystawie konkursowej towarzyszyły liczne indywidualne 

ekspozycje, eventy, koncerty, a także korowód uliczny. Na konkurs wpłynęło 

2 107 prac 584 autorów pochodzących z 54 krajów świata. W ramach 

festiwalu zaprezentowano 5 wystaw. Międzynarodowa Wystawa Satyrykon 

prezentowana była również w Muzeum Karykatury w Warszawie, 

• 49. Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat był to doroczny festiwal 

z konkursowymi przesłuchaniami licznych chórów, z seminariami 

chórmistrzowskimi, warsztatami wokalnymi i wielkim finałem w wykonaniu 

zwycięzców konkursu,  

• 32. Legnickie Conversatorium Organowe był to festiwal popularyzujący 

współczesną muzykę organową i kameralną, promującą młodych 

kompozytorów i wykonawców polskich i zagranicznych, 

• 26. Legnicka Akademia Filmowa - Warsztaty Filmu Animowanego był to 

festiwal cieszący się uznaniem w środowisku twórców filmu dokumentalnego 

i animowanego oraz zainteresowaniem wśród młodzieży. W Polsce była 

jedyną stałą imprezą, podczas której tworzone były filmy tradycyjnymi 

technikami animacji, 

• 21. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” była to 
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barwna prezentacja kultur i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych 

z całego świata, gdzie zaprezentowało się blisko 400 artystów z Hiszpanii, 

Kolumbii, Nepalu, Argentyny, Ukrainy, Rumunii i Czech oraz Polski.  

Muzeum Miedzi we współpracy z KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum 

Badawczo – Rozwojowe, I3D i zagranicznymi uczelniami realizowało projekt, 

polegający na przygotowaniu wystawy oraz towarzyszącymi jej przedsięwzięciami, 

takimi jak: programy edukacyjne, warsztaty z robotyki oraz upowszechniające wiedzę 

dotyczącą surowca jakim jest miedź. W wyniku realizacji projektu powstała wystawa 

"Miedź. Dzieje niezwykłego metalu" z przestrzenią multimedialną oraz komiks.  

Działania realizowane przez legnickie instytucje kultury wpisywały się w założenia 

„Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”, a także cele określone 

w „Uzupełnieniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020”. 

 

2.7.4. Rozszerzenie informacji audiowizualnej i elektronicznej o wydarzeniach 

kulturalnych i sportowych w mieście, o atrakcjach turystycznych miasta, prezentacja 

zdigitalizowanych zbiorów instytucji kultury oraz wykorzystanie nowoczesnych 

kanałów i narzędzi Smart City. 

 

W ramach realizacji zadania, na internetowych stronach miasta 

www.legnica.eu prowadzono zakładkę „Kalendarium imprez na 2018 r.”. Strona była 

bieżąco aktualizowana. Dodatkowo informacje o prowadzonej działalności związanej 

z cyklicznymi imprezami, wydarzeniami czy wystawami zamieszczane były przez 

legnickie instytucje kultury na stronach internetowych. Wiodące imprezy, jak „Legnica 

Cantat”, „Satyrykon”, Legnicka Akademia Filmowa czy Festiwal „Srebro” miały swoje 

osobne strony internetowe (www.satyrykon.pl, www.legnica-cantat.pl, www.laf.art.pl, 

www.silver.legnica.pl/). Instytucje kultury prowadziły także konta na portalach 

społecznościowych.  

Legnickie Centrum Kultury w celu rozszerzenia informacji audiowizualnej 

i elektronicznej o wydarzeniach kulturalnych w mieście realizowało szereg działań. 

Do najważniejszych można zaliczyć: 

• informowanie mieszkańców o organizowanych wydarzeniach za 

pośrednictwem wiadomości sms i maili, 

• prezentowanie wydarzeń na ekranach LED zlokalizowanych na terenie miasta,  

• informowanie o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych za pośrednictwem 

ekranów umieszczanych podczas imprez.  

Do reklamy imprez kulturalnych wykorzystywany był system umbrella w postaci 

spotów reklamowych emitowanych na monitorach w autobusach Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz za pomocą Mobilnego Systemu Informacji 

SISMS.  

Pełna informacja o dostępnych zbiorach Legnickiej Biblioteki Publicznej została 

zamieszczona w katalogu on-line dostępnym na stronie internetowej 

http://www.biblioteka.legnica.eu/. Ponadto 65 zdigitalizowanych wydawnictw 

o tematyce regionalnej, wydanych przed 1945 r. zamieszczono na portalu legnica.eu. 

W witrynie Galerii Sztuki przy pl. Katedralnym 1 zamontowano ekran, na którym 
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wyświetlane były informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych. Natomiast 

zainstalowany w recepcji telewizor przedstawiał zdjęcia prac prezentowanych 

w salach wystawienniczych. Galeria posiada 3 projektory multimedialne i 3 telewizory 

wykorzystywane do prezentacji prac artystów podczas wystaw.  

 

2.8. Wspieranie kultury i edukacji mniejszości narodowych jako ważnego elementu 

atrakcyjności miasta. 

 

2.8.1. Organizacja różnorodnych wydarzeń, festiwali, przeglądów konferencji itp., 

służących kultywowaniu tradycji mniejszości narodowych i ich prezentowaniu na 

zewnątrz. 

 

Legnica, jako miasto o wielokulturowej tradycji zamieszkiwane przez liczne 

mniejszości narodowe, podobnie jak w ubiegłych latach była miejscem licznych 

imprez i wydarzeń, których celem było m.in. promowanie kultury mniejszości 

narodowych. Do najważniejszych tego typu wydarzeń można zaliczyć:  

• Wigilia Narodów. W Akademii Rycerskiej przy wigilijnym stole spotkali się 

przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących 

legnicki rejon tj.: Niemcy, Łemkowie, Bośniacy, Ukraińcy, Żydzi, Grecy, 

Romowie, Turcy i oczywiście Polacy. Na stołach znalazły się tradycyjne dla 

każdego narodu potrawy, 

• XVIII Łemkowskie Jeruzalem, w ramach którego przy współpracy 

Zjednoczenia Łemków przygotowano wystawę pn. „PiekłoNiebo”, prezentującą 

prace artystów pochodzenia łemkowskiego. Projekt miał na celu integrację 

mniejszości etnicznej i promocję współczesnej kultury, 

• VI Legnicki Festiwal Kultur Kto siedzi na miedzi(-y)?. Na festiwalu wystąpiły 

folklorystyczne zespoły z terenu Zagłębia Miedziowego, prezentowano 

rzemiosło ludowe, a także regionalne potrawy. Impreza miała na celu 

przybliżenie wielokulturowego dziedzictwa regionu, współtworzonego przez 

bogate tradycje polskich reemigrantów z Bośni i Bukowiny, Łemków, Romów, 

Niemców i Polaków z Kresów, 

• „Kyczeriada nad Kaczawą”, w ramach której zorganizowano cykl wydarzeń 

poświęconych historii i kulturze Łemków, w tym: koncerty, warsztaty 

artystyczne, pokaz filmu oraz spotkania, 

• XXI Międzynarodowy Festiwal Świat pod Kyczerą. Na część programu 

mającego miejsce w Legnicy złożyły się: 2 duże koncerty galowe, animacje 

w placówkach społeczno-opiekuńczych, warsztaty artystyczne oraz korowód 

uliczny. Podczas Festiwalu zaprezentowały się 22 grupy, blisko 400 artystów 

z Hiszpanii, Kolumbii, Nepalu, Argentyny, Ukrainy, Rumunii i Czech oraz 

Polski, 
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Festiwal Świat pod Kyczerą 

• „Łemkolandia”, czyli Dzień Dziecka po Łemkowsku, w programie znalazły się: 

warsztaty tańców łemkowskich, pokaz i nauka gry na trombicie, spotkania 

autorskie, czytanie bajek i zajęcia plastyczne. 

 Ponadto w Legnickiej Bibliotece Publicznej funkcjonowało Centrum 

Dokumentacji Romskiej, które prowadziło działalność informacyjną, kulturalno-

oświatową i integracyjną skierowaną do społeczności romskiej. W Centrum 

zgromadzono bogatą literaturę dotyczącą życia i kultury romskiej, jak również bogaty 

zbiór materiałów dokumentujących życie legnickich Romów. W ramach wieloletniego 

rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce” prowadzone były 

„Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej 

w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej” (w 2018 roku pod hasłem „Kraina 

naszych marzeń”). Dodatkowo organizowano spotkania integracyjne, zajęcia 

wyrównawcze, tematyczne, edukacyjne oraz konkursy. 

 

3. POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

 

3.1. Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia. 

 

3.1.1. Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy. 

 

Zadanie wynika z „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”.  

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Legnicy realizację zadania pn. 

„Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy” 

zaplanowano na lata 2019-2022. 
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3.1.2. Organizacja różnorodnych form pomocy osobom najuboższym. 

 

Udzielanie pomocy społecznej wpisuje się w założenia „Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych”. Udzielona pomoc społeczna umożliwiała 

osobom i rodzinom przezwyciężać trudności w sytuacjach życiowych, których nie 

były w stanie pokonać, co w efekcie powinno zmierzać do życiowego 

usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem. W 2018 roku Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Legnicy objął pomocą 3 358 rodzin. Pomoc świadczona była 

w następujących formach:  

• zasiłki stałe otrzymały 704 osoby, 

• zasiłki okresowe przyznano 876 osobom,  

• usługi opiekuńcze zlecono dla 865 osób,  

• specjalistyczne usługi opiekuńcze zagwarantowano 33 osobom,  

• zasiłki celowe skierowano do 1 535 osób,  

Natomiast świadczenia wychowawcze zostały przyznane 5 386 rodzinom. 

 

3.1.3. Wspieranie finansowe i organizacyjne funkcjonowania ośrodków pomocy 

społecznej. 

 

Realizacja zadania wynika z „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych” oraz „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na 

lata 2016-2018”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy rozdysponował środki 

finansowe m.in. na następujące cele: 

• przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

• usamodzielnienie wychowanków, 

• pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza miastem, 

• pobyt w Domach Pomocy Społecznej poza miastem, 

• zasiłki stałe, celowe i okresowe, 

• dodatki mieszkaniowe i energetyczne, 

• usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

• świadczenia wychowawcze. 

Pomoc finansową uzyskały również instytucje opiekuńcze:   

• Rodzinny Dom Dziecka, 

• Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, 

• Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, 

• Ośrodki Wsparcia, Dom Dziennego Pobytu, Noclegownia i Punkt Opieki nad 

Matką i Dzieckiem, 

• rodziny zastępcze, 

• Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

udzielane było wsparcie w formie wydawania gorących posiłków. Z pomocy 

skorzystały dzieci i uczniowie szkół do czasu zakończenia edukacji na poziomie 
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ponadgimnazjalnym, a także osoby dorosłe, które własnym staraniem nie mogły go 

sobie zapewnić, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, w podeszłym 

wieku, chorych oraz niepełnosprawnych. Z tej formy skorzystało 631 osób. 

W 2018 roku realizowany był „Program Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej” ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Do zadań asystenta rodziny należało m. in. udzielanie pomocy 

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, opiekuńczo-

wychowawczych, a także udzielał wsparcia w poszukiwaniu pracy, a w razie potrzeby 

podejmował działania interwencyjne. W 2018 r. objętych pomocą zostało 86 rodzin. 

Natomiast do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należało m.in. 

przygotowanie planu pomocy dziecku i udzielanie wsparcia pełnoletnim 

wychowankom, a także zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, 

w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. W 2018 r. opieką objętych 

było 90 rodzin zastępczych. Z programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej” pozyskano środki na wynagrodzenia: 

• dla asystentów w wysokości 83 551 zł, 

• dla koordynatorów w wysokości 104 981 zł. 

 

3.1.4. Utrzymanie zabezpieczenia potrzeb w zakresie opieki nad małymi dziećmi 

(żłobki) i wychowania przedszkolnego. 

 

W Legnicy funkcjonowały 4 żłobki miejskie, 4 niepubliczne oraz 3 kluby 

dziecięce, którym miasto udzieliło dotacji celowych na każde dziecko objęte opieką. 

Do żłobków publicznych zapisanych było 449 dzieci, natomiast do żłobków 

niepublicznych 161 dzieci. W 2018 r. na funkcjonowanie żłobków miejskich Gmina 

Legnica wydatkowała kwotę 5 828 110 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania 

dziecka w żłobku wyniósł około 1 104 zł, z czego blisko 200 zł było wnoszone przez 

rodziców. Natomiast dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby 

dziecięce wyniosła 452 900 zł (300 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku oraz 

150 zł w klubie dziecięcym). Miesięczna opłata ponoszona przez rodziców 

w jednostkach niepublicznych wahała się w przedziale między 590 a 700 zł. 

W wyniku realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 

1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego” we wrześniu 2018 r. 

została otwarta filia Miejskiego Żłobka Nr 3, zabezpieczająca 64 miejsca opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3. Placówka została dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowy sprzęt i zabawki, 

dostosowane dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Na realizację projektu Gmina 

Legnica pozyskała dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 1 583 302,67 zł, z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 

912 331,43 zł.  
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Przedszkole i żłobek przy ul. Krzemienieckiej. 

Powyższe działania wpisują się w założenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych”.  

W roku szkolnym 2018/19 sieć przedszkoli w mieście tworzyło: 17 przedszkoli 

miejskich (w tym 2 nowo utworzone), 23 niepubliczne oraz 3 niepubliczne punkty 

przedszkolne. W miejskich przedszkolach opieką i wychowaniem zostało objętych 

1 939 dzieci, uczęszczających do 87 grup. Natomiast do 8 grup zorganizowanych 

przy szkołach podstawowych uczęszczało 194 dzieci. W przedszkolach 

niepublicznych opieką i wychowaniem objętych zostało 1 377 dzieci w 77 grupach, 

a do 6 grup zorganizowanych w niepublicznych punktach przedszkolnych 

uczęszczało 55 dzieci. Łącznie do przedszkoli, punktów oraz oddziałów 

przedszkolnych uczęszczało 3 565 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Wskaźnik 

upowszechniania wychowania przedszkolnego kształtuje się na poziomie 101,05% . 

Na wychowanie przedszkolne wydatkowano kwotę 42 741 861,37 zł, w tym na 

miejskie placówki przedszkolne 28 236 336,23 zł oraz dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych na kwotę 14 505 525,14 zł. Na wychowanie przedszkolne gmina 

otrzymała 15 919 837,37 zł z tytułu dotacji celowych, opłat od rodziców, porozumień 

z jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencji na dzieci niepełnosprawne 

korzystające z edukacji przedszkolnej. Pozostałe 26 822 024,00 zł pochodziło 

z budżetu gminy. Średniomiesięczny koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu 

miejskim wyniósł 987,24 zł, z czego 215,68 zł to dotacje i subwencje, 96,75 zł 

pochodziło od rodziców z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie oraz pozostałe 674,81 zł 

ponoszone było przez gminę.   

W wyniku realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 

1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego” we wrześniu 2018 r. 

rozpoczęło działalność Miejskie Przedszkole Nr 11. Zakres prac budowlanych 

obejmował przebudowę istniejącego obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola 

i żłobka publicznego. Docieplona została elewacja budynku. W części budynku 

usytuowano zespół żywieniowy obsługujący obie jednostki. Zdemontowano stare 

i zainstalowano nowe sanitariaty. Wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową, 

podłogi oraz wykonane zostały niezbędne prace instalacyjne. Zakupiono pierwsze 

wyposażenie do przedszkola. Ponadto wyposażono plac zabaw. Obiekt zapewnia 

miejsce dla 100 przedszkolaków. Koszt realizacji zadania wyniósł przeszło 4 mln zł. 

W budynku przy ul. Plutona 13 rozpoczęło funkcjonowanie Miejskie 
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Przedszkole Nr 12. Na modernizację bazy wydatkowano ok. 160 tys. zł. Obiekt 

zapewnia miejsce dla 100 przedszkolaków.  

 

3.1.5. Promocja miasta przyjaznego rodzinie. Promocja zdrowego stylu życia. 

 

W 2018 roku kontynuowano program wsparcia rodzin wielodzietnych pod 

nazwą „Legnica przyjazna rodzinie” przyjętego Uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 roku. Program ten umożliwiał legnickim 

posiadaczom Kart Dużej Rodziny korzystanie z miejskiej oferty kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej i edukacyjnej na preferencyjnych warunkach, odciążając tym samym ich 

budżety domowe. Przedsięwzięcie to jest również systemem partnerstwa samorządu 

i lokalnego biznesu. Firmy - Partnerzy Programu kierując dedykowaną ofertę do 

rodzin wielodzietnych mają możliwość pozyskania nowych klientów, a przy tym 

budują pozytywny wizerunek legnickiego small biznesu. W ramach programu 

„Legnica Przyjazna Rodzinie” z różnych form wsparcia oferowanych przez 27 

jednostek gminnych oraz 45 podmiotów niepublicznych może skorzystać 1 044 

rodziny wielodzietne. W 2018 roku wydano 796 tradycyjnych oraz 626 kart w formie 

elektronicznej.   

W ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” prowadzona była 

profilaktyka przeciw uzależnieniom. Zorganizowano lokalne kampanie pn. „Zachowaj 

trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, które miały na celu zachęcanie do życia 

młodych i dorosłych ludzi bez przemocy i używek. 

Podejmowane były różnorodne formy aktywizowania osób starszych, 

zapobiegające ich marginalizacji, budujące właściwe relacje międzypokoleniowe, 

promujące zdrowy tryb życia, aktywny udział Seniorów w ofercie edukacyjnej, 

kulturalnej i rekreacyjnej miasta. 

Gmina Legnica przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi 

firmami, osobami fizycznymi oraz klubami sportowymi zorganizowała imprezę 

plenerową pn. „Koc, trawa i zabawa – śniadanie na trawie”. Wydarzenie, które 

przyciągnęło tłumy legniczan, promowało zdrowy tryb życia i odżywiania, a także 

zachęcało do aktywności fizycznej. 

W ramach działań związanych z promocją zdrowego stylu życia propagowano 

Legnicki Rower Miejski, jako alternatywny środek komunikacji miejskiej. 

Centrum Wolontariatu Miejskiego często przy aktywnym współudziale 

wolontariuszy z #TEAMLegnica organizowało wiele wydarzeń i akcji. Do 

najważniejszych można zaliczyć akcję popularyzacji działań o charakterze 

wolontariackim pn. „Wolontariat od postaw”, akcję nieodpłatnych badań dla 

mieszkańców miasta ANTY HCV czy organizacja Światowego Dnia Uśmiechu.  
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3.2. Rozwój oferty i infrastruktury dla osób starszych. 

 

3.2.1. Zwiększenie miejsc w Domach Pomocy Społecznej. 

 

Zadanie wpisuje się w założenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych”. W Legnicy funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, które 

zabezpieczają miejsca dla 100 osób. W 2018 r. nie zwiększono liczby miejsc 

w funkcjonujących ośrodkach oraz nie utworzono nowego. 

 

3.2.2. Budowa miejsc przyjaznych seniorom. 

 

Realizacja zadania wynika z „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych”.  

Podobnie, jak w poprzednich latach, wybudowane tereny sportowo-

rekreacyjne w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, stały się miejscem, 

gdzie legniccy seniorzy chętnie spędzali wolny czas. Zamontowane urządzenia 

sportowe, stoliki do gry w szachy oraz ławki umożliwiały dowolną formę wypoczynku. 

Ponadto seniorzy chętnie uczestniczyli w zajęciach na ogólnodostępnych obiektach, 

m. in. w Parku Miejskim, gdzie do dyspozycji mieli boiska boczne wraz ze sprzętem 

wspomagającym. 

Kontynuowano działania związane z adaptacją budynku na potrzeby Centrum 

Integracji Społecznej przy ul. Kościelnej 3, w którym jedną z dziedzin działalności 

będzie aktywizacja osób starszych. 

W Legnicy funkcjonował Klub „Senior +”, którego działalność wspierały osoby 

starsze: w zakresie emocjonalnym, społecznym i psychologicznym. Jego 

funkcjonowanie zapewniało podopiecznym aktywność umysłową i fizyczną 

a organizacja codziennych zajęć terapeutycznych zaspakajała potrzeby kulturalne 

i towarzyskie. Uczestnictwo w zajęciach motywowało do integracji z otoczeniem, 

rozwijało zainteresowania oraz przeciwdziałało wykluczeniu społecznemu 

i marginalizacji. W 2018 roku zorganizowano zajęcia terapeutyczne takie jak: 

muzykoterapia, teatroterapia, biblioterapia, ludoterapia, silwoterapia. Dodatkowo 

seniorzy uczestniczyli w zabawach tanecznych, zajęciach kulturalnych, korzystali 

z ćwiczeń ruchowych pod opieką instruktora. Organizowane były spotkania 

okolicznościowe (np. z okazji świąt), wycieczki, imprezy kulturalnorozrywkowe, 

występy. Do dyspozycji seniorów był także ogród. 

W ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2018, 

ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego 

„Zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior+” Gmina Legnica pozyskała 

dofinansowanie na działalność związaną z bieżącym funkcjonowaniem placówki. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 125 352,00 zł, z czego pozyskano dofinansowanie w 

kwocie 50 140,80 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i sprzętu do 

prowadzenia twórczych i kreatywnych zajęć z podopiecznymi, co wzbogaciło 

codzienne funkcjonowanie Klubu Senior+. 

W budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11 w Legnicy 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

67 

wybudowano szyb windowy oraz zamontowano elektryczną windę osobową. 

Nowoczesna winda została przystosowana także do przewozu osób leżących, co 

przyczyniło się do poprawy warunków życia mieszkańców Domu Pomocy. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 402 352,67 zł.   

Z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku oraz seniorach, Legnicka Biblioteka 

Publiczna w ramach pozyskanego dofinansowania z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiła 75 egzemplarzy książek z serii Duże 

Litery. Zakupione tytuły należą do grupy bestsellerów literatury pięknej, biograficznej 

i podróżniczej. Książki wzbogaciły księgozbiory filii, która na co dzień współpracuje 

z osobami z dysfunkcją wzroku oraz seniorami. 

Biblioteka współpracowała z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

legnickich seniorów. We współpracy z Miejską Radą Seniorów i Polskim 

Stowarzyszeniem Szczęśliwych Emerytów został zorganizowany „Dzień Seniora”. 

W programie znalazły się wykłady, prelekcje i pokazy, które poruszały sprawy 

związane z osobami trzeciego wieku. Ponadto w filiach Biblioteki zorganizowano 

wiele spotkań dla seniorów lub przy ich współudziale.   

W ramach działalności Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury 

zorganizowano liczne imprezy. Do najważniejszych można zaliczyć: 

• Świąteczno – noworoczne spotkanie,  

• Zabawę karnawałową, 

• Bal u księcia Jerzego Rudolfa, 

• Spotkanie seniorów "Twist, Presley i tiulowa halka", 

• Akcję „Zrób czapkę dla Julka”,  

• Wieczór taneczny. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy swoją 

działalność kontynuował Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2018 roku do 

placówki uczęszczało 480 słuchaczy. Prowadzono 24 rodzaje zajęć w 43 grupach. 

Zajęcia odbywały się w czterech lokalizacjach: w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego przy ul. Lotniczej 26 i Grunwaldzkiej 2-22, w VII Liceum 

Ogólnokształcącym w Legnicy przy ul. Radosnej 17 oraz w Młodzieżowym Centrum 

Kultury przy ul. Mickiewicza 3.  

Legniccy słuchacze w ramach członkostwa Federacji Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku z siedzibą we Wrocławiu, wzięli udział w projekcie „ Letnia Akademia Seniora”, 

na który składały się 3 sesje warsztatowe: we Wrocławiu, Karpaczu i Wałbrzychu. 

Legniccy przedstawiciele Uniwersytetu brali również udział w XII Forum pn. „Body 

and Mind” przygotowanym przez Sudecki Uniwersytet z Wałbrzycha. 

Ponadto sekcje artystyczne z myślą o mieszkańcach Legnicy przygotowały 

ogólnodostępne przedstawienie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz koncert 

Kolęd.  

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy od lat 

funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Swoją działalność realizował poprzez m.in. 

wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, 

kultury, polityki, sportu, mediów oraz przez prowadzenie aktywnej działalności 
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turystyczno-krajobrazowej. W 2018 r. w zajęciach uczestniczyło 75 słuchaczy. Jego 

zadaniem było kształcenie słuchaczy, rozwijanie ich sprawności intelektualnej, 

upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin oraz był miejscem spotkań ludzi 

o podobnych zainteresowaniach i inspiracjach.  

 

3.2.3. Wspieranie działalności Domów Seniora. 

 

Zadanie realizowane w ramach „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych”. 

Dom Dziennego Pobytu mieszczący się przy ul. Wojciecha Korfantego 1 

realizował zadania z zakresu opieki nad starszymi członkami społeczeństwa. Jego 

podstawowym zadaniem było przygotowywanie gorących posiłków dla seniorów oraz 

ich aktywizacja. Z posiłków skorzystało 405 osób, a 38 skorzystało jednocześnie 

z kolacji. Zorganizowane w Domu Dziennego Pobytu warsztaty, zajęcia ruchowe oraz 

spotkania z przedstawicielami różnych firm promujących zdrowy styl życia cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. W jednostce zawiązały się trzy nieformalne grupy „Stara 

Wiara”, „Aktywne Seniorki”, które pozyskały fundusze z Dolnośląskiego Funduszu 

Małych Inicjatyw oraz „Piernikowe Specjalistki” działalność, której była finansowana 

w ramach realizacji projektu Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. 

Działalność wszystkich grup opierała się na organizowaniu różnego rodzaju zajęć 

i warsztatów dla seniorów.  

Przy budynku Domu Dziennego Pobytu powstało zielone miejsce aktywności, 

wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu, gdzie seniorzy chętnie spędzali czas 

od wczesnej wiosny do późnej jesieni.  

Mając na uwadze jakość życia osób starszych w środowisku lokalnym oraz 

w celu poprawy ich funkcjonowania, w 2018 r. realizowane były 3 projekty na rzecz 

seniorów: „Czuję się bezpiecznie”, „Klub samopomocy” oraz „Akcelerator 

samopomocy”. Projekty miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

seniorów oraz integrację ze społeczeństwem poprzez podniesienie ich 

samodzielności i umiejętności w kwestii dbania o własne bezpieczeństwo, zdrowie, 

życie i mienie. Często realizowane były przy wykorzystaniu potencjału seniorów na 

rzecz osób potrzebujących. 

 

3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu. 

 

3.3.1. Zwiększenie działań prewencyjnych Straży Miejskiej. Doposażenie 

w specjalistyczny sprzęt. 

 

W ramach działań prewencyjnych Straż Miejska Legnicy w 2018 r. wystawiła 

łącznie 2 037 patroli, w tym: 

• zmotoryzowanych – 1 408, 

• pieszych - 540, 

• rowerowych - 7, 
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• wspólnie z Policją - 82. 

Działania realizowane były na różnych płaszczyznach, a w ich zakres 

wchodziło: 

• objęcie ochroną prewencyjną 133. imprez rekreacyjno - sportowych oraz 

masowych, 

• prowadzenie kontroli ruchu drogowego, w tym obszarze działania ujawniono 

6 293 wykroczenia, które w 899. przypadkach zakończono postępowaniem 

mandatowym, a 472 razy skierowano wnioski przeciwko kierującym o ukaranie 

do Sądu. Natomiast 2 660 kierowców zostało pouczonych i zobowiązanych do 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego w przyszłości. Sporządzono 

również 1 959 notatek pod nieobecność sprawcy wykroczenia oraz usunięto 

z drogi 303 pojazdy, 

• prowadzenie kontroli targowisk i innych miejsc z terenu miasta, gdzie dochodzi 

do handlu w miejscach niedozwolonych. W 2018 r. podjęto 43 interwencje, 

• współdziałanie z Policją i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ratowanie 

życia i zdrowia obywateli oraz usuwanie awarii i skutków klęsk żywiołowych. 

Dzięki tej współpracy: 

o ujawniono 1 przestępstwo, 

o ujęto i przekazano Policji 2 osoby, 

o zabezpieczano miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia 2 razy, 

o chroniono obiekty komunalne i urządzenia 2 razy, 

• prowadzenie działań na rzecz innych jednostek, w tym: 

o wywiady dla Wydziału Spraw Obywatelskich UM Legnica - 64, 

o asysta dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału 

Finansowego UM Legnica - 437, 

o asysta dla rewizorów w środkach komunikacji miejskiej - 8, 

o asysta dla administratorów budynków przy wejściu do lokalu – 12, 

• przeciwdziałanie wykroczeniom wynikającym z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2018 r. podjęto 1 130 

interwencji, 

• prowadzenie działań związanych z rannymi i bezpańskimi zwierzętami 

stanowiącymi zagrożenie dla mieszkańców miasta, 

• prowadzenie akcji „Śmieci nie spalam”, w ramach której skontrolowano 130 

prywatnych nieruchomości i ujawniono 75 wykroczeń,  

• prowadzenie współpracy z placówkami oświatowo – wychowawczymi, 

w ramach której funkcjonariusze Zespołu ds. Współpracy z Placówkami 

Oświatowo - Wychowawczymi prowadzili zajęcia prewencyjno - edukacyjne 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również dla uczestników warsztatów terapii 

zajęciowej (osób niepełnosprawnych) oraz seniorów. Przeprowadzono także 

wiele konkursów na rzecz zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, środków 

odurzających, telefonu komórkowego, internetu oraz niezdrowego stylu życia.  

W ramach doposażenia Straży Miejskiej w Legnicy w sprzęt specjalistyczny 
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zakupiono 4 taśmy miernicze oraz 5 zestawów przenośnych kamer do kontroli 

dzikich wysypisk.  

 

3.3.2. Doskonalenie zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności 

o zagrożeniach. 

 

W ramach doskonalenia systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta 

Legnicy przeprowadzony został trening systemu wczesnego ostrzegania 

mieszkańców pod kryptonimem „SIERPIEŃ 2018”. Uruchomiono syreny alarmowe 

i wyemitowane zostały sygnały: „Ogłoszenie alarmu” i „Odwołania alarmu”. 

Dodatkowo przeprowadzono ćwiczenia pn. „Powódź 2018” oraz ćwiczenia 

zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego dla zakładów dużego ryzyka KGHM 

Polska Miedź S.A. oddział HM Legnica oraz Energetyka sp. z o.o., a także ćwiczenie 

w ramach ogólnokrajowej akcji pod kryptonimem „RENEGADE SAREX 18/11”. 

Zakres ostrzegania ludności rozszerzono poprzez zamieszczanie informacji na 

drogowych tablicach informacyjnych, zarządzanych przez Wydział Zarządzania 

Ruchem Drogowym UM Legnicy, jak również poprzez przekazywanie za 

pośrednictwem RADIO TAXI (Zrzeszenie Transportu Prywatnego, Radio Taxi 

Legnickie Stowarzyszenie Taksówkarzy). 

W ramach systemu przekazano do mieszkańców informację SMS o 5 zagrożeniach. 

Mając na uwadze utrzymanie w gotowości do użycia systemu ostrzegania 

i alarmowania bieżąco dokonano napraw i remontów 4 syren alarmowych oraz 

przeprowadzano wymagane okresowe przeglądy i pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia ochronnego wszystkich punktów 

alarmowych. 

 

3.3.3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na zdegradowanych obszarach miasta. 

 

Zadanie realizowane w ramach „Strategii Informatyzacji Gminy Legnica na lata 

2016 – 2021”. 

Rozbudowano monitoring miejski na obszarze Parku Miejskiego o pięć 

nowych punktów kamerowych, umożliwiających obserwowanie al. Orła Białego. 

Monitoring miejski składa się obecnie z 52 kamer. Dodatkowo wykorzystywanych jest 

około 200 kamer systemu ITS.  

Dzięki 718 kamerom zainstalowanym w szkołach i placówkach oświatowych oraz 55 

urządzeniom Urzędu Miasta, monitoringiem objęte są osoby przebywające 

w budynkach oraz wokół nich. System monitoringu wizyjnego wspierany jest także 

urządzeniami zainstalowanymi w budynkach użyteczności publicznej, autobusach 

oraz setami kamer przemysłowych.  

Ponadto w ramach zadania wymieniono system zarządzający monitoringiem 

miejskim, obsługiwany przez pracowników Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej 

Policji. Rozbudowano również infrastrukturę systemu poprzez zakup dodatkowej 

macierzy zapisu i archiwizacji nagrań. 
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3.3.4. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście. 

 

W ramach budowy, przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego 

w mieście: 

• zamontowano latarnie przy ul. Chocianowskiej i Stanisławowskiej,  

• wymieniono oprawy w Rynku na energooszczędne,  

• wybudowano oświetlenie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy 

ul. Wierzyńskiego i Gałczyńskiego, 

• wykonano kanalizację pod kabel oświetleniowy w ul. Spokojnej. 

Mając na uwadze rzeczową realizację zadania w kolejnych latach, wykonana została 

dokumentacja projektowa dotyczącą wymiany latarni na stylizowane w ulicy 

Złotoryjskiej, na odcinku od Rynku do przejścia podziemnego przy pl. Wolności oraz 

zaktualizowana została dokumentacja projektowa dotycząca ulic: Malczewskiego, 

Miarki, Gagarina, Ciołkowskiego, Grunwaldzkiej, Poselskiej, Kolbego, Okrzei 

i Wojska Polskiego.   

W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych wykonane 

zostało doświetlenie przejścia ul. Rolniczej.  

Dodatkowe informacje w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego 

zostały ujęte w zadaniach realizujących inwestycje drogowe. 

 

3.4. Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. 

 

3.4.1. Przebudowa dróg gminnych.  

 

W zakresie dróg gminnych realizowane były następujące zadania: 

• „Budowa parkingu przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy”. W ramach zadania 

wykonano: 

o 107 miejsc postojowych oraz drogę manewrową,  

o chodnik po stronie wschodniej jezdni ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, 

o sieć kanalizacji deszczowej, 

o nowe oświetlenie parkingu oraz wymieniono istniejące słupy 

oświetleniowe. 

  
Parking przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 
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• „Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy B. Bilsego”. W ramach zadania 

opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę jezdni 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Ojców Zbigniewa i Michała do 

ul. Chojnowskiej. 

• „Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu ul. Chojnowskiej”. W ramach zadania  

opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy jezdni na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Bilsego do ul. Chojnowskiej 23 oraz części 

chodników. 

• „Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy”. W ramach zadania wykonano 

dokumentację projektowo – kosztorysową ulicy Rolniczej na odcinku od 

ul. Drzymały do planowanej drogi oznaczonej symbolem 5KD L1/2 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

• „Przebudowa drogi na przedłużeniu ul. Fieldorfa wraz z oświetleniem 

w Legnicy - odcinek od ul. Sudeckiej do granic miasta łącznie z budową ronda 

w ul. Koskowickiej”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – 

kosztorysową ulicy Fieldorfa, podzieloną na dwa etapy. Pierwszy ujmuje 

odcinek od ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej wraz ze skrzyżowaniem, 

natomiast drugi od ul. Koskowickiej do granicy miasta.   

•  „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Mickiewicza i Oświęcimskiej 

w Legnicy”. W ramach zadania przebudowano odcinki ulic, w tym: 

o wymieniono warstwę bitumiczną nawierzchni,  

o dokonano miejscowych napraw istniejącej nawierzchni z kostki 

kamiennej, 

o przebudowano istniejące krawężniki kamienne, 

o wyremontowano chodniki w strefie przykrawężnikowej,  

o zmieniono docelową organizację ruchu. 

  
Ulica Mickiewicza 

• „Przebudowa ul. Pątnowskiej w Legnicy”, gdzie wykonany został odcinek 

kluczowej ulicy prowadzącej do Urzędu Celnego i przedsiębiorstw 

zlokalizowanych w rejonie. W ramach zadania:  

o wymieniono konstrukcję jezdni,  

o wykonano nawierzchnię asfaltobetonową,  

o reprofilowano rowy odwadniające, 

o wyprofilowano i utwardzono pobocza, 
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o przebudowano wjazdy wraz z przepustami, 

o wykonano oznakowania poziome. 

Podobnie jak w poprzednich latach wybudowano i przebudowano liczne odcinki 

chodników w mieście, w tym przy ul. Spokojnej, Marynarskiej (peron przystanku 

autobusowego), Pruszyńskiego 16-20, Gałczyńskiego 41-45, Powstańców Śląskich 

(obok II Liceum Ogólnokształcącego), Przybosia 4-6, Krzemienieckiej (przy 

przedszkolu), Witkiewicza, Szewczenki, Kasjopei (odcinek od ul. Marsa do 

ul. Kasjopei) oraz zlokalizowanych w obrębie ulic: 

• Szaniawskiego i Gombrowicza,  

• Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej,  

• Spokojnej, Bocianiej i Wroniej. 

 
Chodnik przy II Liceum Ogólnokształcącym 

 

3.4.3. Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu 

al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy. 

 

W ramach zadania przebudowano pas drogowy al. J. Piłsudskiego w Legnicy 

(droga powiatowa nr 2177) na odcinku od kładki dla pieszych, w obrębie 

skrzyżowania z ul. Galileusza i ul. Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką 

i  ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Galileusza i ul. 

Marsa wybudowano rondo typu „turbinowego”. W związku z tym rozbudowano ul. 

Galileusza. Przebudowano konstrukcje chodników do wiaduktu nad linią kolejową. 

Zamontowano gminne oświetlenie uliczne. Poprzednie latarnie będące w zasobach 

Grupy Tauron zostały odłączone od zasilania a w efekcie będą zdemontowane przez 

właściciela. W al. J. Piłsudskiego przy rondzie turbinowym zamontowano kolejne 

„aktywne” przejścia dla pieszych.  
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Aleja Piłsudskiego 

W związku z konkursem ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury 

w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019” Gmina Legnica, uzyskała dotację na przebudowę odcinka 

al. Piłsudskiego, od skrzyżowania ulic Galileusza i Marsa do skrzyżowania z ulicami 

Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy. Wartość projektu wyniosła 5 895 091 zł, 

z czego pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 797 328 zł. 

 

3.5. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami 

komunalnymi. 

 

3.5.1. Budowa i przebudowa gminnych lokali mieszkalnych. 

 

Zadanie dotyczące budowy lokali mieszkalnych realizuje Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego ”TBS” Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, w którym Gmina 

Legnica posiada udziały.   

Na działce nr 27/1 obręb Legnicki Dwór przy ul. K. Makuszyńskiego 

prowadzono prace dotyczące budowy 2-klatkowego, 5-kondygnacyjnego 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego z dachem dwuspadowym i garażami 

podziemnymi. Stan zaawansowania robót budowlanych na koniec 2018 roku wyniósł 

ok. 70%. Termin zakończenia prac zaplanowano na czerwiec 2019 r.  

W ramach planowanej kolejnej inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. 

K. Makuszyńskiego, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór” opracowano dokumentację 

projektową, przygotowano dokumenty do złożenia wniosku o finansowanie zwrotne 

do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pozyskano pozwolenia na budowę. 

Inwestycja przewiduje budowę 2-klatkowego, 5-kondygnacyjnego budynku 

mieszkalnego z dachem dwuspadowym i garażem podziemnym. W budynku 

zaprojektowano 44 lokale mieszkalne oraz 15 miejsc postojowych w podziemnym 

garażu wielostanowiskowym. Zagospodarowanie terenu stanowią dodatkowe miejsca 

postojowe, ciągi pieszo-jezdne, zieleń oraz oświetlenie. Obiekt wyposażony będzie 

w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

W związku z planowaną budową wielorodzinnego zespołu mieszkaniowego 

wraz z podziemnym parkingiem przy ul. Kamiennej i Kościelnej opracowano 
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koncepcję funkcjonalno – przestrzenną oraz podjęto prace nad opracowaniem 

projektu budowlanego. Inwestycja przewiduje budowę zespołu 4 segmentów 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podpiwniczeniem i użytkowym 

poddaszem. W budynkach zaprojektowano łącznie 48 lokali mieszkalnych. Obiekt 

wyposażony będzie w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.   

 

3.5.2. Przebudowa lokali mieszkalnych gminy w celu uzyskania lokali socjalnych. 

 

Na podstawie złożonej dokumentacji Gmina Legnica podpisała umowę 

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przebudowy 9 lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy: Kartuskiej 74/3, Kazimierza Wielkiego 

31/10, Kazimierza Wielkiego 35/1, Kazimierza Wielkiego 24/6, Dmowskiego 15/13, 

Działkowej 54/2, Działkowej 54/4, Działkowej 54/14, Działkowej 54/15 (który 

powstanie z wydzielenia z lokalu nr 14). Zgodnie z dokumentacją finansową 

realizację zadania zaplanowano na 2019 rok.  

Wykonano dokumentację projektową dla kolejnych 14 lokali mieszkalnych, 

zlokalizowanych przy ulicy: Kartuskiej 44/6, Kartuskiej 37/6, Kartuskiej 57/11, 

Kamiennej 26/5, Kamiennej 13a/7, Kamiennej 17/2, Kamiennej 2a/7, Czarnieckiego 

25/12, Chojnowskiej 50/4, Matejki 5/6, Dmowskiego 6/3, Kwiatowej 12/3, 

Jaworzyńskiej 66/5 oraz dla scalonych lokali 5 i 6 przy ul. Dmowskiego 7.  

Ponadto ze względu na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne oraz scalenie 

lokali nr 3 z nr 4 zlokalizowanych przy ul. Kamiennej 4, dokonane zostały zmiany 

w dokumentacji projektowej.   

 

4. KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

I ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.  

 

4.1. Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności.  

 

4.1.1. Realizacja zadań wynikających z partycypacji społecznej – Legnicki Budżet 

Obywatelski.  

 

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, w 2018 roku zostały 

zrealizowane następujące zadania:  

• „Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy 

Bydgoskiej”. W ramach zadania wykonano: 

o nawierzchnię z piasku dla placu zabaw, mineralną dla siłowni 

zewnętrznej oraz z kostki betonowej dla ciągów komunikacyjnych,  

o betonowe ogrodzenie i wejścia typu „stop-dog”, 

zamontowano: 

o zestaw i urządzenia zabawowe, w tym: karuzelę tarczową, bujaki, 

huśtawki z siedziskami płaskimi, koszyczkowymi i typu bocianie 
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gniazdo,  

o urządzenia siłowni, w tym: wioślarza, orbitreka, biegacza, wycisku 

górnego i siedzącego oraz podwójnego wahadła,  

o elementy małej architektury, w tym ławek z oparciem, koszy na odpadki, 

stojaków na rowery, stołu do gry w chińczyka i szachy, tablice 

informacyjne z regulaminem 

oraz nasadzono drzewa. 

  
Plac zabaw i siłownia przy ulicy Bydgoskiej 

• „Budowa ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej”. 

W ramach zadania rozebrano istniejące ogrodzenie i zamontowano: 

o ogrodzenie przęsłowe na podmurówce z klinkieru od strony 

ul. Oświęcimskiej o długości ok. 90 mb,  

o ogrodzenie panelowe terenu rekreacyjnego i piramidy linowej 

o długości 225 mb, 

o 4 wejścia typu „stop dog”, 

o 2 bramy wjazdowe, 

o elementy małej architektury, 

o oraz wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami.  

• "Park Trampolin” - zewnętrzny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 dla 

uczniów i okolicznych mieszkańców. W ramach zadania wykonano: 

o nawierzchnię z piasku dla placu zabaw i mineralną dla siłowni 

zewnętrznej, 

o nasadzenia drzew,  

oraz zamontowano: 

o urządzenia zabawowe, w tym: piramidę linową, huśtawkę podwójną 

z siedziskiem płaskim i typu bocianie gniazdo, 2 trampoliny małe, 

3 trampoliny duże, 

o urządzenia siłowni, w tym: wyciąg górny + pylon + krzesło, biegacz + 

pylon + orbitrek, prasa + pylon + wioślarz, surfer + pylon + twister, 

drabinkę + pylon + podciąg nóg, wyciąg górny i wyciskanie dla 

niepełnosprawnych, 

o elementy małej architektury, w tym: ławki, kosze na odpadki, stojaki na 

rowery, stół do gry w chińczyka i szachy, tablice informacyjne. 
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"Park Trampolin” przy Szkole Podstawowej Nr 7 

• "Rodzinne Miejsce Spotkań” - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego 

na Osiedlu Sienkiewicza. W ramach zadania wykonano: 

o murowaną altanę z grillem,  

o nawierzchnię z kostki polbruk, 

oraz zamontowano: 

o 2 stoły betonowe, 

o 4 ławki drewniane,  

o 5 lamp solarnych, 

o tablice informacyjne. 

  

Altana z grillem 

• „Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - 

przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy 

ul. Stanisławowskiej”. W ramach zadania wykonano: 

o nawierzchnię wysypaną piaskiem dla placu zabaw, mineralną dla 

siłowni zewnętrznej i z kostki betonowej oraz mineralną dla ciągów 

komunikacyjnych,  

o demontaż elementów poprzedniego ogrodzenia wraz z jego utylizacją, 

o nasadzenia drzew, 

zamontowano: 

o urządzenia zabawowe, w tym: zestaw zabawowy, karuzelę tarczową, 

system piramidy, zjazd rurowy,  

o urządzenia siłowni, w tym: drążek, prasę nożną, wioślarza, orbitreka, 
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biegacza, koła tai-chi, rowerek, twister-wahadło;  

o ogrodzenie betonowe, 

o wejścia typu „stop-dog”, 

o bariery ochronne, 

o elementy małej architektury, w tym: ławki z oparciem, kosz na odpadki, 

stojaki na rowery, stoły do gry w chińczyka i w szachy, tablice 

informacyjne z regulaminem placu zabaw i siłowni. 

  
Plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Stanisławowskiej 

• "Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców” - przebudowa nawierzchni 

utwardzonej przy al. Rzeczypospolitej 58. W ramach zadania wykonano: 

o nawierzchnię z kostki betonowej i z płyt betonowych ażurowych, 

o chodniki z kostki betonowej, 

zamontowano:  

o 2 suszarki do bielizny, 

o 8 słupków blokujących wjazd, 

o tablicę informacyjną, 

nasadzono drzewa i krzewy oraz założono trawnik. 

• "Magiczny Ogród" - przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10. 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano 

Decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji 

i ujęte w budżecie na 2018 roku. Wykonanie ciągu pieszego w technologii 

przewidzianej w projekcie nie było możliwe ze względu na warunki 

atmosferyczne. Natomiast Lider projektu nie wyraził zgody na wykonanie prac 

w innej technologii.   

• "Razem Łatwiej" - przebudowa wnętrza blokowego w rejonie ul. Daszyńskiego, 

Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego. W ramach zadania wykonano: 

o 3 studnie chłonne,  

o nawierzchnię wyłożoną kostką betonową wraz z jej odwodnieniem, 

o podłączenie nawierzchni do studni chłonnych.  

• „Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21”. 

W ramach zadania przebudowano chodnik o długości około 175 m 

i szerokości 2,5 m, w tym:  

o wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z ułożeniem 

betonowych obrzeży, 
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o wyregulowano włazy, skrzynki wodociągowe i studzienki, 

o zamontowano tablicę informacyjną.  

 

Chodnik przy ul. Gombrowicza  

• „Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe "Szarotka" - budowa 

chodnika wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianiej/Wroniej) oraz przebudowa 

terenu wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka”. W ramach 

zadania wykonano:  

o chodnik o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ułożeniem 

betonowych obrzeży i częściową wymianą krawężników, 

o pobocze wysypane tłuczniem kamiennym i obłożone krawężnikiem 

betonowym,  

oraz  

o ułożono rury przepustowe, 

o wymieniono ramy pokryw studni teletechnicznych, 

o wprowadzono docelowe zmiany organizacji ruchu wraz 

z wyznaczeniem przejść dla pieszych, 

o zamontowano tabliczki informacyjne LBO. 

• „Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjska, Saperska”. 

W ramach zadania został przebudowany chodnik o długości około 175,0 m 

i szerokości 2,5 m, w tym: 

o wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z ułożeniem 

betonowych obrzeży,  

o wyregulowano włazy, skrzynki wodociągowe i studzienki, 

o zamontowano tabliczki informacyjne LBO. 

 

4.1.3. Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy. 

 

Uchwałą Nr III/52/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wprowadzono nową nazwę 

zadania uwzględniającą budowę pomnika Henryka Pobożnego.  

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz 

wizualizację.  

Ponadto w dniu 30.08.2018 r. zostało podpisane porozumienie z Powiatem 
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Legnickim określające wspólną realizację zadania, polegającego na opracowaniu 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

 

4.1.4. Promocja „miasta do życia” promocja Smart City z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych oraz dialogu społecznego. 

 

W ramach realizacji zadania koordynowano cykliczny program „Legnica – 

miasto do życia”. Program powstawał w cyklach tygodniowych i był emitowany 

w lokalnej TV Dami. Scenariusz do każdego odcinka powstawał indywidualnie, co 

umożliwiało promowanie miasta w każdej dziedzinie.  

Zintensyfikowano działania promocyjne w internecie oraz za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, w wyniku czego nawiązano unikatowe relacje mieszkaniec – 

miasto. 

 

4.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

 

4.2.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – 

renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

 

Zadanie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Legnicy”, w którym zaplanowano przeprowadzenie remontu 34 budynków 

mieszkalnych. Do roku 2012 przeprowadzono renowację 22 budynków przy udziale 

środków unijnych. Remont pozostałych 12 obiektów zaplanowano ze środków 

własnych gminy. W latach 2013-2016 wyremontowano 6 budynków mieszkalnych. 

W dniu 02.10.2018 r. wyłoniono Wykonawcę robót dotyczących renowacji części 

wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. H. Pobożnego 19, 20 i 21, na wartość 

4 334 530,38 zł. Planowany termin zakończenia prac to 26.06.2020 r.  

Zakres robót obejmuje wykonanie: docieplenia elewacji budynków od strony 

podwórka, docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. H. Pobożnego 21, 

remontu elewacji frontowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

wzmocnienia ścian i fundamentów budynków, wzmocnienia nadproży okiennych, 

remontu pomieszczeń piwnicznych, strychowych i klatek schodowych, remontu 

dachów wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich 

i przemurowaniem kominów, montażu instalacji domofonowej. 

 

4.2.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta. 

 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” został 

przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy w dniu 25.04.2016 r. Jest to 

podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO 

WD 2014-2020 na cele związane z rewitalizacją. Dokument obejmuje działania 

o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym, na które składa się 

dwanaście projektów rewitalizacyjnych, podzielonych na Listę A i Listę B. Listę 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

81 

A tworzą projekty, które mogą być realizowane przy użyciu środków pozyskanych 

w trybie konkursowym, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności 

społecznej,  działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Natomiast Listę 

B tworzą pozostałe projekty. Kolejność realizacji zadań uzależniona była od 

Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

Zaawansowanie prac przedstawia się następująco: 

Projekty z Listy A: 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji 

Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”. W związku z podpisaną umową 

w 2017 r. z wykonawcą robót budowalnych prowadzone były prace na obiekcie 

w zakresie: rozbiórki komina stalowego i fundamentu żelbetowego, wycinki drzew 

i nasadzeń zastępczych, prac rozbiórkowych i budowy klatki schodowej, wymiany 

stropów i części więźby dachowej, wykonania szybu windowego wraz z montażem 

urządzenia dźwigowego, instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, 

grzewczych, elektrycznych, odgromowych i niskoprądowych. Realizowano roboty 

konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacyjne, elewacyjne oraz 

dekarskie. Planowany termin zakończenia prac to koniec II kwartału 2019 r. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinasowania. Całkowita wartość 

projektu stanowi kwotę 6 808 192,25 zł, z czego pozyskano dofinansowanie unijne 

w wysokości 3 339 661,71 zł, natomiast środki pochodzące z budżetu państwa to 

kwota 327 704,30 zł.  

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ 

Kościelna/Kamienna”. W dniu 31.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót 

budowlanych wnętrza podwórka. Zakres prac obejmował rozbiórkę starych 

nawierzchni oraz wykonanie chodników, ścieżek, jezdni, miejsc postojowych 

i zjazdów z kostki betonowej, płyt ażurowych, wysypanych żwirem. Odwodniono 

teren, założono trawniki, nasadzono drzewa i krzewy oraz kwietniki obsadzono 

bylinami. Wybudowano: dwa place zabaw, siłownię terenową oraz zainstalowano 

urządzenia do street workout. Zamontowano oświetlenie solarowe, murowane osłony 

śmietnikowe oraz elementy małej architektury, w tym stojaki na rowery, kosze na 

śmieci, drewnianą altanę, trejaże z kratą, ławki, słupki blokujące wjazdy. 

Przeprowadzono renowację klinkierowego ogrodzenia.   
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Podwórze ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/Kamienna 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”. Roboty 

budowlane zostały zakończone w dniu 30.05.2018 r. W ramach zadania, na odcinku 

ul. Wrocławskiej o długości 297 m i odcinku ul. Daszyńskiego o długości 34 m 

przebudowano jezdnię i chodniki oraz wybudowano zatoki postojowe. Nawierzchnię 

wykonano z kostki granitowej i płyt kamiennych, z częściowym wykorzystaniem 

materiałów z rozbiórki. Na ulicy Wrocławskiej odtworzono tory tramwajowe o długości 

93 m. Ponadto przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników ul. Rzemieślniczej 

o długość ok. 15 m. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki granitowej i płyt 

kamiennych przy częściowym wykorzystaniu materiałów z rozbiórki. Przebudowana 

została kanalizacja sanitarna oraz wybudowano kanalizację deszczową i kanalizację 

na cele szerokopasmowej sieci teleinformatycznej LEGMAN. Wykonano przyłącza 

wodociągowe do budynków. Na chodnikach ustawiono donice z drzewami i kwiatami 

oraz kosze na odpadki. 

  
Ulica Wrocławska 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinasowania. Wartość projektu 

stanowi 3 600 907,60 zł, z czego przyznano dofinansowanie w kwocie 

1 819 121,21 zł. 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa 

bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic 

Kartuskiej i Kamiennej”. W związku z tym, że podjęto działania mające na celu 

pozyskanie środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020, które można było 
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uzyskać tylko w zakresie budowy bulwaru oraz przebudowy ulicy Nadbrzeżnej 

zadanie zostało podzielone na dwie części.  

Nowe nazwy zadań to: 

1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa 

bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”. W związku 

z ogłoszonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego 

i wyłonieniem Wykonawcy, w dniu 5 października 2018 r. została zawarta 

umowa na realizację prac budowlanych. Zadanie obejmuje wykonanie robót 

w zakresie: przebudowy jezdni i chodników wraz z budową zatok postojowych, 

budowy bulwaru, kanalizacji deszczowej i sieci Legman, modernizacji 

oświetlenia ulicznego, zagospodarowania pasów zieleni, montażu elementów 

małej architektury, w tym: ławek, leżaków, stojaków na rowery i koszy na 

odpadki. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinasowania. 

Wartość projektu stanowi 3 369 546,10 zł, z czego przyznano dofinansowanie 

w kwocie 1 255 045,47 zł. 

2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - 

przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”. Ze względu na 

lokalizację na drodze krajowej, zadanie będzie finansowane ze środków 

własnych Gminy Legnica. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą 

Finansową miasta Legnicy rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 

2023-2024. 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby 

uczestników imprez nad Kaczawą”. Realizacja zadania planowana jest na 2020 rok. 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Legnicy na cele 

rekreacyjno-edukacyjne”. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku.  

W związku ze złożoną dokumentacją aplikacyjna w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt został oceniony 

pozytywnie. Jednak ze względu na niewystarczającą alokację środków nie otrzymał 

dofinasowania.  

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja 

części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej 2, 

Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. W miesiącu lipcu 2018 roku dokonano odbioru końcowego 

robót budowlanych. Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: wymianę stolarki 

okiennej, wymianę lub renowację stolarki drzwiowej, remont piwnic, klatek 

schodowych, elewacji frontowych, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz 

szczytowych, roboty dekarskie, roboty związane z instalacją elektryczną i sanitarną 

oraz prace związane z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przy 

budynku przy ul. Kościelnej 2 wykonane zostały prace związane 

z zagospodarowaniem terenu. Wykonano m.in.: chodniki oraz nasadzono krzewy.  
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Kamienice przy ul. Kamiennej 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinasowania. Całkowita wartość 

projektu stanowi kwotę 3 584 228,03 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 

2 277 309,96 zł, natomiast środki pochodzące z budżetu państwa to kwota 

310 937,96 zł.  

Projekty z Listy B: 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 

13 a, 13 b, 17”. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Legnicy 

realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Planuje się pozyskać środki na 

jego realizację w ramach RPO WD 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. 

„Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie…” nie zakładał naboru w 2018 

roku. 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: 

Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”. Planuje się realizację 

zadania ze środków własnych budżetu gminy, po zakończeniu adaptacji budynku 

przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.  

Mając na uwadze uporządkowanie przestrzeni podwórkowej, a także 

w ramach działań rewitalizacyjnych przeprowadzonych poza „Lokalnym Programem 

Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” została zrealizowana inwestycja 

pn. „Modernizacja wnętrza podwórzowego przy Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza 

z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami”. Zadanie było 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy. Zakres prac budowalnych 

obejmował wykonanie: 

• robót ziemnych,  

• nawierzchni z kostki betonowej jezdni, chodników, placów utwardzonych i pod 

wiaty śmietnikowe, 

• nawierzchni żwirowej, 

• odwodnienia wnętrza podwórzowego, 

montaż: 

• obrzeży i krawężników betonowych, 

• solarnej lampy oświetleniowej wraz z infrastrukturą, 
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• elementów małej architektury, w tym koszy na śmieci i ławek.  

Ponadto wybudowano wiaty śmietnikowe i zagospodarowano tereny zielone, 

nasadzono drzewa i krzewy, obsadzono kwietniki bylinami.  

 

4.3. Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej 

na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki. 

 

4.3.1. e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja 

Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy. 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 projekt nie otrzymał dofinansowania ze względu na 

niewystarczające środki finansowe przeznaczone na realizację konkursu.  

Mając na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania został 

przeanalizowany regulamin naboru wniosków do programu pn. "Ochrona zabytków" 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który określał m.in. wykonanie całości 

prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w roku pozyskania 

środków. Zapis ten dyskwalifikował możliwość pozyskania środków w ramach 

programu. Planuje się realizację zadania w przypadku możliwości pozyskania 

środków zewnętrzych. 

 

4.3.2. Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby 

Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo - koncertową. 

 

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2024.  

 

5. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 

5.1. Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby edukacyjne 

oraz adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby rekreacji. 

 

5.1.1. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę 

edukacji przyrodniczo-historycznej. 

 

Wykonany został Program Funkcjonalno Użytkowy, który zakłada rewitalizację 

i przebudowę budynku administracyjnego oraz dwóch budynków magazynowych. 

Opracowywano także Program Funkcjonalno Użytkowy dla następnych obiektów 

kompleksu palmiarni, tj.: palmiarni, szklarni ciepłej, mnożarek oraz części 

stanowiącej szklarnię zimną. Program będzie podstawą wyboru wykonawcy 

dokumentacji technicznej. 

Ponadto na terenie palmiarni prowadzone były bieżące remonty związane 

z uzupełnianiem i uszczelnianiem pokryć dachowych, konserwacją instalacji 
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centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, naprawą oraz malowaniem 

ogrodzenia posesji Palmiarni i Mini ZOO, a także wykonywano bieżące prace 

z zakresu pielęgnacji flory i fauny.  

Podobnie, jak w poprzednich latach na terenie palmiarni odbyło się szereg spotkań 

i warsztatów o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, w tym m.in.: walentynkowe 

ostatki, Pierwszy Dzień Wiosny w Palmiarni czy Festiwal roślin owadożernych.  

 

   
Festiwal roślin owadożernych   Prace z zajęć warsztatowych 

 

5.1.2. Adaptacja Lasku Złotoryjskiego pod potrzeby rekreacji. 

 

Na terenie Lesku Złotoryjskiego prowadzono bieżącą pielęgnację roślin oraz 

konserwację ciągów pieszych. Doposażono teren w 45 l kosze na odpady komunalne 

oraz wykonano 3 stanowiska do grilla. Poddano pielęgnacji cenny starodrzew w alei 

Zdrowia. Przestrzeń jest udostępniana do organizacji masowych imprez 

charytatywnych i rekreacyjnych. 

Planuje się realizację zadania w pełniejszym zakresie w przypadku pojawienia się 

możliwości finansowania zewnętrznego.  

  
Lasek Złotoryjski 

 

5.1.3. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. 

 

Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano 

dwie decyzje pozwoleń na budowę obejmujące zakres: 

• remontu i przebudowy alei parkowych, budowy oświetlenia wraz 
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z infrastrukturą na terenach wystawowych w ogrodzie angielskim, 

• remontu i przebudowy alei parkowych, przebudowy zbiorników wodnych 

z fontanną główną wraz z budową instalacji i obiektów technologicznych, 

remontu, przebudowy i budowy obiektów małej architektury, budowy 

oświetlenia wraz z infrastrukturą, budowy kanalizacji teletechnicznej 

i przebudowy sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych na terenie wokół 

fontanny głównej w ogrodzie francuskim.  

 

5.2. Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania 

skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych. 

 

5.2.1. Budowa i przebudowa systemu odprowadzającego wody opadowe 

z wykorzystaniem samoczynnych przepompowni na wylotach kolektorów zbiorczych 

kanalizacji burzowej, utwardzenie dróg dojazdowych do urządzeń systemu. 

 

W ramach zadania została opracowana dokumentacja budowlana 

i wykonawcza dotycząca „Budowy dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych 

w Legnicy”. Opracowanie przewiduje budowę przejazdu klasy F na 3 550 kilometrze 

linii kolejowej nr 289 relacji Legnica – Rudna Gwizdanów. Inwestycja umożliwi dojazd 

do separatorów kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zawietrznej. Ponadto dokonano 

koniecznych uzgodnień z KP PLK Wrocław oraz podpisano umowę z Wykonawcą 

z planowanym terminem realizacji do 30.06.2019 r.   

 

5.2.2. Modernizacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych, w tym urządzeń 

ochrony p. powodziowej na obszarze miasta. 

 

W 2018 roku na obszarze miasta przeprowadzono liczne prace modernizacyjne 

i konserwacyjne urządzeń wodnych i urządzeń ochrony p. przeciwpowodziowej. 

W ramach tych prac zrealizowano zadania takie jak: 

• „Bieżąca kontrola i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie miasta Legnicy”. W ramach zadania m.in. 

kontrolowano sprawność i przeprowadzano konserwację zasuw wałowych 

i klap zwrotnych.   

• „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy”. W ramach zadania 

koszono trawę, wycinano zbędną roślinność oraz zbierano i wywożono 

nieczystości. 

• „Remont i konserwacja urządzeń wodnych”. W ramach zadania 

przeprowadzono konserwację: 

o Młynówki od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki 

Kaczawy w Parku Miejskim oraz w obrębie geodezyjnym Piekary Stare, 

o rowu K-8 w obrębie geodezyjnym Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy, 

o Kanału Rzeszotarskiego. 

Zakres robót obejmował bieżącą konserwację i remont urządzeń wodnych, 
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w tym: wykaszano i wygrabiano zbędną roślinność ze skarp, hakowano lustra 

wody, wykaszano porosty i oczyszczano zalegające liście z dna cieków, 

usuwano namuły, oczyszczano teren z odpadów i skoszonej roślinności, 

przycinano zwisające konary oraz wycinano drzewa stwarzające zagrożenie.  

• „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy”. Zadanie 

obejmowało bieżącą konserwację i remont rowów melioracyjnych, w tym 

naprawiono skarpy zniszczone przez dziki, wykaszano i wygrabiano zbędną 

roślinność ze skarp rowów, oczyszczano z namułu przepustów rurowych, 

ścinano krzewy, oczyszczano teren. 

• „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”. 

W ramach zadania wykonano nowe koryto rowu melioracyjnego K-11, 

5 przejazdów melioracyjnych przez rów oraz drogę gruntową. Ponadto 

przeprowadzono konserwację części istniejącego rowu Mk-1. 

• „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, L-4, L-5, 

L-7, L-8 rzeki Kaczawa w miejscowości Legnica”. Prace konserwacyjne 

zostały przeprowadzone na łącznej powierzchni 305 550 m2, 

• „Awaryjne usunięcie zatoru w km 26+650 rzeki Kaczawy w rejonie 

ul. Bielańskiej w Legnicy”, 

• „Udrożnienie koryta rzeki Czarna Woda w km 0+825 - 1+985 w granicach 

miasta Legnica” o długości 1 160 km.  

 

5.2.3. Przywrócenie Kaczawy i terenów przybrzeżnych miastu i jego mieszkańcom - 

zabudowa bulwarowa wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Budowa muru 

przeciwpowodziowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej z wkomponowanymi elementami do 

wypoczynku i rekreacji. 

 

Zadanie realizowano w ramach projektu ujętego w „Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” pn. „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą 

wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”. Szczegóły zostały opisane w zadaniu 4.2.2. 

pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta”. 

 

5.2.4. Promocja zdrowego i inteligentnego miasta z wykorzystaniem nowoczesnych 

narzędzi informacyjno – komunikacyjnych oraz edukacja ekologiczna mieszkańców. 

 

W 2018 r. na bieżąco zamieszczano informacje w aplikacji mobilnej 

„EcoHarmonogram” spersonalizowanej dla gminy pn. „Legnica segreguje”. Darmowa 

aplikacja automatycznie pobierała harmonogram dla konkretnego adresu posesji 

oraz przypominała o nadchodzących terminach wywozu odpadów. Dodatkowo 

udostępniała informacje o zbiórkach akcyjnych np. w zakresie odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czy zbiórce 

liści. Aplikacja dostarczała również informacje o właściwym sposobie segregacji 

odpadów i o funkcjonowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

i Miejskich Punktach Elektroodpadów. 
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W dniu 2 września 2018 r. na Rynku w Legnicy zorganizowane zostało 

Legnickie Święto Działkowca i Pszczelarza. Święto miało na celu promowanie 

zdrowego i ekologicznego stylu życia. Goście mogli spróbować ekologicznych 

owoców, warzyw i posmakować przetworów przygotowanych przez działkowców 

oraz spróbować miodów powstających w miejscowych pasiekach. 

 

5.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań 

służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂.  

 

5.3.1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.  

 

W ramach działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 

energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej realizowano następujące 

zadania:   

• „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a – 

Termomodernizacja budynków przedszkola”. Dokonano odbioru końcowego 

wykonanych robót budowlanych na obiekcie przedszkola. W ramach zadania 

wykonano prace obejmujące: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 

zabudowę łącznika na poziomie terenu z osadzeniem okien, docieplenie 

dachu z wymianą opierzeń, obróbki blacharskie, rynien i rur spustowych, 

docieplenie ścian, wyprawę tynkarską, wymianę parapetów zewnętrznych 

i części drzwi zewnętrznych, wymianę opaski wokół budynków.  

   
Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 projekt został wybrany do dofinansowania. Na jego 

realizację przyznano 964 119,12 zł, przy całkowitym koszcie zadania 

1 747 807,05 zł.   

• „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – 

Termomodernizacja budynków szkoły”. W wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, w dniu 21.08.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą 

robót budowlanych, z planowanym terminem zakończenia prac do 

02.05.2020 r. Zakres prac budowlanych obejmował m.in.: wyburzenie attyk 

i łuków pomiędzy budynkami, naprawę spękanych ścian, wykonanie dylatacji 
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pomiędzy ścianami attykowymi, wykonanie dodatkowej izolacji na stropodachu, 

docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, 

modernizację centralnego ogrzewania.  

  
Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 

3 321 973,37 zł, przy całkowitym koszcie projektu 5 631 515,88 zł.   

• „Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14 / Witelona 10 w Legnicy dla 

potrzeb Fundacji Teatr Avatar”. W ramach zadania została wykonana 

dokumentacja projektowa wraz z audytem energetycznym.  

Prace w zakresie termomodernizacji realizowane były w ramach zadań 

inwestycyjnych związanych z „Rewitalizacją zdegradowanych obszarów Zakaczawia 

w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

przy ulicy Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”, co zostało ujęte w zadaniu 4.2.2. pn. 

„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta” a także przy „Adaptacji 

budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka 

publicznego” opisane w zadaniu 3.1.4. pn. „Utrzymanie zabezpieczenia potrzeb 

w zakresie opieki nad małymi dziećmi (żłobki) i wychowania przedszkolnego”. 

 

 

5.3.3. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji 

dla miasta Legnicy". 

 

Przez cały rok 2018 przyjmowano oraz weryfikowano wnioski o udzielenie 

dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców inwestycje, w zakresie 

wymiany ogrzewania na ekologiczne. Do 31 grudnia 2018 r. złożono 347 wniosków, 

które zostały ocenione pod kątem kompletności i poprawności wypełnienia. W celu 

potwierdzenia wykonania inwestycji komisja przeprowadziła wizje w lokalach. 

Podpisano 164 umowy, w tym 154 na podstawie wniosków złożonych w 2017 r. oraz 

wypłacono kwotę 936 975,24 zł. Dla złożonych wniosków został obliczony efekt 

ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10, SO2, NO2, CO2, 

benzo(a)piren). Planuje się kontynuację programu w kolejnych latach. 
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5.3.4. Wymiana taboru autobusowego. 

 

W ramach podpisanej w 2017 r. umowy na dofinansowanie projektu pn. 

„Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych 

autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu 

dynamicznej informacji przystankowej (DIP)” Gmina Legnica zakupiła 6 nowych 

autobusów, (w tym 4 o napędzie hybrydowym) na kwotę 9 437 790 zł, z czego 

6 351 200 zł to wnioskowane dofinansowanie. W ramach całego projektu 

zakupionych zostało 8 nowych autobusów. Całkowity koszt projektu wyniósł 

12 145 700,44 zł, z czego 8 346 499,97 zł to dofinansowanie pozyskane z Unii 

Europejskiej.  

Na koniec roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy 

eksploatowało łącznie 64 autobusy.  

  
Autobus hybrydowy 

 

Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej 

Ponadto w ramach projektu zakupiono i zainstalowano 5 tablic Dynamicznej 

Informacji Przystankowej. Tablice zostały skonfigurowane oraz wpięte do 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.  

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej konkursem pn. „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) 

Strategia rozwoju elektromobilności”, dającym możliwość ubiegania się o zwrot do 

100% kosztów kwalifikowalnych związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju 

Elektromobilności, Gmina Legnica przystąpiła do opracowania dokumentu. W 2018 r. 

sporządzono oraz złożono dokumentację aplikacyjną. Wniosek został oceniony 

pozytywnie na etapie oceny formalnej. Planowane zakończenie opracowania 

„Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy” – 30.09.2019 r.  

 

5.3.6. Wdrożenie systemu roweru miejskiego. 

 

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym została zawarta 3-letnia 

umowa z firmą Nextbike Polska S.A. na świadczenie kompleksowej usługi 

użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego w latach 2018-2020, 

polegającej na umożliwianiu wypożyczania rowerów. System funkcjonał od 25 lipca 

do 30 listopada. Zainstalowanych zostało 11 stacji z 88 rowerami standardowymi, 
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5 dziecięcymi, 5 tandemami oraz pilotażowo wprowadzono do użytku dwa rowery 

typu Cargo. Dodatkowo od 1 września funkcjonowała stacja sponsorowana przez 

legnicki hipermarket z dodatkowymi 10 rowerami. 

Na koniec sezonu zarejestrowanych było 6 858 użytkowników (o 2 673 więcej 

niż 2017 r.). Odnotowano łącznie 44 264 wypożyczeń. Największą popularnością 

cieszyły się przejazdy w obu kierunkach, na trasie: pl. Wilsona - 

Piłsudskiego/Horyzontalna (łącznie 1 644 kursów) oraz pomiędzy stacjami: 

Jaworzyńska (przy SP Nr 10) - Złotoryjska/Sejmowa (łącznie 1 495 przejazdów).  

Użytkownicy najczęściej korzystali z rowerów w godzinach popołudniowych. Szczyt 

wypożyczeń odnotowano między 16-tą a 17-tą. Podobnie jak w latach poprzednich, 

większość podróży, bo aż 63% trwało nie więcej niż 15 minut i w związku z tym były 

bezpłatne.   

 

5.4. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.  

 

5.4.1. Wspieranie inicjatyw i działań z zakresu edukacji ekologicznej, 

podejmowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje kultury 

(konkursy, festiwale, olimpiady, itp.). 

 

W ramach wspierania inicjatyw i prowadzenia działań z zakresu edukacji 

ekologicznej podjęto następujące czynności: 

• zakupiono nagrody dla uczestników Dolnośląskiego Ekologicznego Konkursu 

Plastycznego pt. „W magicznym lesie", organizowanego przez Młodzieżowe 

Centrum Kultury w Legnicy oraz dla laureatów Konkursu Ekologicznego pn. 

„Chrońmy Przyrodę Ojczystą" organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci w Legnicy, 

• kontynuowano konkurs „Czyściciel świata”, w którym uczniowie rywalizowali 

w ilościach zebranych surowców. Wszyscy laureaci poszczególnych kategorii, 

a także wyróżnione dzieci i młodzież otrzymali nagrody, 

• przy współpracy z LPGK Sp. z o.o. przystąpiono do kampanii organizowanej 

przez Fundację „Nasza Ziemia” pod nazwą: „rePETa”. Jej celem było 

wzmocnienie infrastruktury do segregacji odpadów w przestrzeni publicznej 

a także prowadzenie kampanii informacyjnej na temat recyklingu tych 

odpadów, 

• wspierano fundację „RECAL” w prowadzonej kampanii ”nakrętkowej”, 

polegającej na zbieraniu opakowań szklanych wraz z metalowymi nakrętkami 

w celu poddania ich procesom odzysku. Wszystkie ogólnodostępne pojemniki 

na opakowania szklane zostały oklejone naklejkami informującymi 

o możliwości wrzucania opakowań szklanych wraz z metalowymi nakrętkami, 

• w ramach zawartej umowy Gmina Legnica otrzymała bezpłatnie jeden 

Pojemnik Miejskiego Punktu Elektroodpadów od organizacji CCR Polska. 

W ramach prowadzonej przez organizację kampanii edukacyjnej, na 

pozostałych pojemnikach, zostały umieszczone plakaty informujące 
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mieszkańców o właściwym postępowaniu z odpadami zużytego sprzęty 

elektrycznego i elektronicznego, 

• na portalu społecznościowym – Facebook organizowano konkursy mające na 

celu przekazywanie informacji na temat właściwego postępowania z odpadami. 

 

5.4.2. Kampania informacyjna, edukacyjna oraz promocyjna Smart City z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta na bieżąco publikowano wszystkie 

informacje na temat funkcjonowania nowego systemu i sposobu segregowania 

odpadów. 

Dla podopiecznych placówek oświatowych przeprowadzano zajęcia 

edukacyjne dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Lekcje odbywały w formie prelekcji, 

a także praktycznych warsztatów. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół 

i przedszkoli, w tym: 

• Zespołu Szkół Budowlanych, 

• Szkoły Podstawowej Nr 9,  

• Miejskiego Przedszkola Nr 9,  

• Szkoły Podstawowej Nr 19,  

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

W dniu 9 października 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja 

pn. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica Smart City 2018. IV 

Ponadregionalna wymiana doświadczeń”, w której udział wzięło około 200 gości 

z całego kraju. Ideą Konferencji była wymiana doświadczeń między 

przedstawicielami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedsiębiorcami 

z branży odpadowej oraz przedstawicielami organizacji pożytku publicznego. Jednym 

z podstawowych celów było wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, a tym samym poprawie stanu środowiska 

naturalnego. 

Podczas Legnickiego Dnia Konsumenta również poruszono temat selektywnej 

zbiórki odpadów. Uczestnicy prelekcji zapoznali się również z zasadami racjonalnego 

dokonywania zakupów, aby zmniejszać ilości opakowań i towarów, które później 

trafiają do kosza.  

 

5.5. Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami.  

 

5.5.1. Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

 

W ramach zadania rozpoczęto prace mające na celu modernizację części do 

mechanicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej przy ul. Rzeszotarskiej 

w Legnicy. Wykona została pełna dokumentacja dotycząca inwestycji oraz uzyskano 

pozwolenie na budowę. 
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Rzeczowa realizacja projektu przewiduje budowę: 

• hali technologicznej, o pow. 3 060 m2, w której zainstalowana zostanie linia do 

przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz opcjonalnie odpadów 

surowcowych w zakresie segregacji i doczyszczania, w tym: rozrywarka 

worków, stacja nadawcza odpadów, kabina wstępnej segregacji odpadów, sito 

bębnowe, separatory i kabina oczyszczania metali żelaznych i nieżelaznych, 

separatory optopneumatyczne i balistyczne, kabiny sortownicze, prasa do 

surowców wtórnych, kontenery do odbioru odpadów, układ przenośników, 

• boksów na odpady, 

• wiaty do magazynowania odpadów surowcowych, 

• placów i dróg technologicznych, 

• sieci uzbrojenia terenu wraz z dostawą transformatora 630 kVA. 

Projekt ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do 

składowania poprzez zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych 

wydzielonych z komunalnych odpadów zmieszanych. Zakończenie inwestycji 

zaplanowano na 31.09.2019 r. 

Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 14.05.2018 r. całkowita wartość projektu wynosi 

24 013 132,56 zł, z czego dofinansowanie stanowi 13 431 169,87 zł.  

 

5.5.2. Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami. 

 

Mając na uwadze zwiększanie efektywności systemu gospodarowania 

odpadami, realizowano następujące działania:  

• wyposażano nieruchomości zabudowane jednorodzinnymi domami w worki na 

odpady ze szkła opakowaniowego, 

• wprowadzono zmiany w organizacji odbioru odpadów, polegające na 

zorganizowaniu dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

biodegradowalnych w postaci opadłych liści i choinek, 

• przygotowano nowe uchwały związane z gospodarką odpadami w Gminie 

Legnica, 

• zmieniono godziny pracy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych,   

• ustawiono Miejskie Punkty Elektroodpadów w często uczęszczanych 

miejscach miasta,  

• bezpłatnie przekazywano mieszkańcom pojemniki na odpady o charakterze 

medycznym, które powstały w gospodarstwach domowych.  

Powyższe działania skutkowały:  

• zwiększeniem poziomu odzysku surowców z odpadów komunalnych, 

• ograniczeniem składowania odpadów na składowisku, 

• zwiększeniem udziału odpadów ze szkła w ogólnej masie odpadów 
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odebranych od mieszkańców, 

• uszczelnieniem systemu, 

• przeciwdziałaniem powstawaniu dzikich wysypisk odpadów, co wpłynęło na 

ograniczenie kosztów związanych z ich usuwaniem, 

• zwiększeniem świadomości ekologicznej mieszkańców, co przełożyło się 

pozytywnie na liczbę mieszkańców segregujących odpady. 
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Podsumowanie Pierwszego Rozdziału 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta 

Legnicy 2015-2020 PLUS, zostało przygotowane w celu monitorowania stopnia 

zaawansowania realizacji zadań, a także przedstawienia zbieżności kierunków 

rozwojowych z planowaną wizją rozwoju miasta Legnicy, która brzmi: „LEGNICA 

innowacyjnym, regionalnym ośrodkiem wzrostu, kształtującym usługi 

administracji, nauki, zdrowia, kultury, sportu oraz turystyki w wymiarze 

ponadlokalnym”. 

Przedłożone sprawozdanie zgodnie z zapisami Strategii zawiera 5 Celów 

Strategicznych i 25 Celów Operacyjnych. Analizując postęp realizacji 

poszczególnych zadań ujętych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS, 

można stwierdzić:  

 

w zakresie Celu Strategicznego I  

ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH ORAZ 

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

Cel operacyjny 1.1. Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego 

o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – na 6 zadań zaplanowanych do realizacji, 

jedno tj. 1.1.8. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w ciągu ul. Złotoryjskiej” 

zostało przesunięte do realizacji w dalszych latach, pozostałych 5 zadań zostało 

zrealizowanych w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 1.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla 

istniejących i nowych terenów inwestycyjnych – na 5 zadań zaplanowanych do 

realizacji, jedno 1.2.1. pn. „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej - 

wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych 

w Legnicy” zostało przesunięte do realizacji w latach następnych, pozostałe 4 

zadania zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie 

sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 1.3. Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych 

świadczonych elektronicznie - na 4 zadania zaplanowane do realizacji, dwa tj. 1.3.2. 

pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających 

zarządzanie Miastem (w tym m. in. integracja rozwiązań z zakresu mapy 

numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa 

infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do 

UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)” i 1.3.4. pn. „Cyfryzacja 

dokumentacji stanowiącej podstawy wprowadzania zmian w bazie EGiB m. Legnicy” 

zostały zrealizowane i zakończone w 2018 r., natomiast 2 zadania zostały 

zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 1.4. Tworzenie "klimatu dla biznesu" - Legnica centrum 

konferencyjno – biznesowym - na 2 zadania zaplanowane do realizacji, 2 zostały 

zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym. 
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w zakresie Celu Strategicznego II  

WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, 

KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

Cel operacyjny 2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy – na 4 

zadania zaplanowane do realizacji, 4 zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym 

do wykonania w okresie sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 2.2. Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji, służąca 

rozwojowi kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży - na 4 zadania zaplanowane do 

realizacji, 4 zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie 

sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 2.3. Rozbudowa oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej dla dzieci 

i młodzieży - na 6 zadań zaplanowanych do realizacji, 6 zostało zrealizowanych 

w zakresie przewidzianym do realizacji w okresie sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 2.4. Rozwój edukacji ustawicznej i innych form podnoszenia 

kwalifikacji dla osób pozostających na rynku pracy – na 4 zadania zaplanowane do 

realizacji, 4 zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie 

sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 2.5. Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu 

o znaczeniu ponadlokalnym – na 6 zadań zaplanowanych do realizacji, jedno, 2.5.5. 

pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy 

przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja” zostało zrealizowane i zakończone, 

natomiast pozostałych 5 zostało zrealizowanych w zakresie przewidzianym do 

wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 2.6. Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym 

szczególnie młodzieży akademickiej – na 4 zadania zaplanowane do realizacji, 4 

zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie 

sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 2.7. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w rozwoju usług 

kultury i jej promocji – na 4 zadania zaplanowane do realizacji, 4 zostały 

zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 2.8. Wspieranie kultury i edukacji mniejszości narodowych jako 

ważnego elementu atrakcyjności miasta – na 1 zadanie zaplanowane do realizacji, 1 

zostało zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie 

sprawozdawczym. 

 

w zakresie Celu Strategicznego III 

POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 

Cel operacyjny 3.1. Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia - na 

5 zadań zaplanowanych do realizacji, jedno 3.1.1. pn. „Budowa Domu Opieki nad 

Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy” zostało przesunięte do realizacji 
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w latach następnych, pozostałe 4 zadania zostały zrealizowane w zakresie 

przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 3.2. Rozwój oferty i infrastruktury dla osób starszych - na 3 zadania 

zaplanowane do realizacji, jedno, 3.2.1. pn. „Zwiększenie miejsc w Domach Pomocy 

Społecznej” nie było realizowane, natomiast 2 zadania zostały zrealizowane 

w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu – na 

4 zadania zaplanowane do realizacji, 4 zostały zrealizowane w zakresie 

przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 3.4. Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego - na 

2 zadania zaplanowane do realizacji, 2 zostały zrealizowane w zakresie 

przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 3.5. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania 

usługami komunalnymi – na 2 zadania zaplanowane do realizacji, 2 zostały 

zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym.  

 

w zakresie Celu Strategicznego IV 

KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ I ZACHOWANIE 

OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Cel operacyjny 4.1. Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji 

lokalnych społeczności - na 3 zadania zaplanowane do realizacji, 3 zostały 

zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 4.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - na 2 zadania 

zaplanowane do realizacji, 2 zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym do 

wykonania w okresie sprawozdawczym.   

Cel operacyjny 4.3. Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości 

architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki - na 

2 zadania zaplanowane do realizacji, jedno 4.3.1. pn. „e-Baszta - Legnickie Centrum 

nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz 

z otoczeniem w Legnicy” nie było realizowane – jego wykonanie zaplanowano przy 

użyciu środków zewnętrznych, natomiast zadanie 4.3.2. pn. „Przebudowa budynku 

dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury 

z salą widowiskowo – koncertową” zostało przesunięte do realizacji w kolejnych 

latach. 

 

w zakresie Celu Strategicznego V 

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Cel operacyjny 5.1. Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na 

potrzeby edukacyjne oraz adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby 

rekreacji - na 3 zadania zaplanowane do realizacji, 3 zostały zrealizowane w zakresie 

przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym. 
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Cel operacyjny 5.2. Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz 

ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych - na 4 zadania 

zaplanowane do realizacji, 4 zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym do 

wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 5.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych 

energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji 

szkodliwych, w tym CO₂ - na 4 zadania zaplanowane do realizacji, 4 zostały 

zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym.  

Cel operacyjny 5.4. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców - na 

2 zadania zaplanowane do realizacji, 2 zostały zrealizowane w zakresie 

przewidzianym do wykonania w okresie sprawozdawczym. 

Cel operacyjny 5.5. Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami - na 2 zadania 

zaplanowane do realizacji, 2 zostały zrealizowane w zakresie przewidzianym do 

wykonania w okresie sprawozdawczym. 

 

W ramach „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS” została 

stworzona lista 103 zadań wpisujących się w założenia dokumentu, która jest 

aktualizowana w miarę potrzeb.  

Na 2018 rok założono realizację 88 zadań, z czego 3 zostały zrealizowane 

i zakończone, 79 zostało zrealizowanych w zakresie przewidzianym do wykonania 

w okresie sprawozdawczym, 4 zostały przesunięte do realizacji w kolejnych latach, 

natomiast 2 zadania nie były realizowane.  
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Rozdział II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII.  

 

1. FINANSE MIASTA 

 

1.1. Budżet miasta 

 

Dochody zrealizowane w roku 2018 wyniosły 547.462.727,20 zł, z tego: 

• Dochody własne wyniosły 292.788.494,79 zł (53,48 % dochodów ogółem). 

• Dotacje i subwencje wyniosły 254.674.232,41 zł (46,52 % dochodów ogółem). 

Wydatki zrealizowane w roku 2018 wyniosły 567.043.591,52 zł, z tego 

• Wydatki bieżące wyniosły 500.407.078,54 zł (88,25 % wydatków ogółem). 

• Wydatki majątkowe wyniosły 66.636.512,98 zł (11,75 % wydatków ogółem). 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2018 

DOTACJE I SUBWENCJE 254.674.232,41 

z tego:  

subwencja ogólna z budżetu państwa 127.034.038,00 

środki na uzupełnienie dochodów powiatu 75.136,00 

dotacje celowe z budżetu państwa (Wojewoda Dolnośląski, Minister    

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej) 

117.292.310,09 

z tego:  

na zadania z zakresu administracji rządowej 99.306.704,54 

na realizację zadań własnych 17.796.583,52 

na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 

189.022,03 

dotacje z państwowych funduszy celowych  567.478,00 

z tego:  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w Warszawie 

361.384,00 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

25.000,00 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 181.094,00 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich 

8.846.068,57 

z tego:  

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014 -2020 

8.845.035,65 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1.032,92 

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

4.653,11 

z tego:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

4.653,11 

środki z innych źródeł 854.548,64 

z tego:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu 

Erasmus+ 

463.725,03 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

390.823,61 
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Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2018 roku w dochodach 

ogółem przedstawiał się następująco: 

• dochody własne: 53,48 %, 

• subwencja ogólna z budżetu państwa: 23,20 %, 

• dotacje celowe z budżetu państwa: 21,43 %, 

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich: 1,62 %, 

• środki z innych źródeł: 0,16 %, 

• dotacje z państwowych funduszy celowych: 0,10 %, 

• środki na uzupełnienie dochodów powiatu: 0,01 %. 

 

Wykonanie budżetu miasta Legnicy w roku 2018 według działów, kształtowało się 

następująco: 

Dział Wykonanie za rok 2018 

801 Oświata i wychowanie 189 322 314,40  

855 Rodzina  102 354 524,89  

600 Transport i łączność 61 945 342,81  

852 Pomoc społeczna 48 619 131,56  

750 Administracja publiczna 33 433 717,75  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 098 407,28  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 013 194,32  

700 Gospodarka mieszkaniowa 17 458 564,38  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 839 506,93  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 413 344,79  

926 Kultura fizyczna  11 934 738,53  

757 Obsługa długu publicznego 5 482 300,16  

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 614 689,27  

710 Działalność usługowa 4 549 546,03  

851 Ochrona zdrowia 4 435 509,40  

758 Różne rozliczenia 550 869,43  

751 Urzędy naczelnych organów… 527 892,61  

755 Wymiar sprawiedliwości 248 794,77  

010 Rolnictwo i łowiectwo  99 856,30  

752 Obrona narodowa 84 307,88  

020 Leśnictwo 9 038,03  

630 Turystyka 8 000,00  

 

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2018 roku stwierdzić należy, 

że: 

•  Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości 547.462.727,20 zł, co 

stanowiło 100,96 % w stosunku do planu.  

• Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości 567.043.591,52 zł, co 

stanowiło 98,33 % w stosunku do planu rocznego.  
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Wyszczególnienie 
Plan po zmianach 

2018 
Wykonanie 2018 

% 

(3:2) 

1 2 3 4 

DOCHODY OGÓŁEM  542.253.457,00  547.462.727,20 100,96 

z tego:    

Dochody bieżące   511.309.193,00  520.582.105,92 101,81 

Dochody majątkowe  30.944.264,00 26.880.621,28 86,87 

w tym:    

Dochody ze sprzedaży majątku   19.479.166,39 15.426.537,04 79,20 

WYDATKI OGÓŁEM  576.681.994,00  567.043.591,52 98,33 

z tego:    

Wydatki bieżące   509.289.245,00 500.407.078,54 98,26 

Wydatki majątkowe   67.392 749,00 66.636 512,98 98,88 

WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) -34.428.537,00 -19.580.864,32 56,87 

Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi  
 2.019.948,00 20.175.027,38 998,79 

PRZYCHODY OGÓŁEM  51.470.998,65  60.248.489,16 117,05 

z tego:    

Kredyty i pożyczki  27.883.876,29 27.883.876,29 100,00  

 tym:     

na finansowanie deficytu  13.833.876,29 13.833.876,29 100,00 

Spłata udzielonych pożyczek  1.471.220,00 1.471.220,00 100,00 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych  

 22.115.902,36 30.893.392,87 139,69 

w tym:     

na finansowanie deficytu  20.594.660,71  5.746.988,03 27,91 

ROZCHODY OGÓŁEM  17.042.461,65  17.042.461,65 100,00 

z tego:     

Spłaty kredytów i pożyczek 15.600.376,81 15.600.376,81 100,00 

Udzielone pożyczki   1.442.084,84  1.442.084,84 100,00 

 

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 272.024.455,61 zł 

i było zgodne z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 

ze zmianami. 

W roku 2018 spłata zadłużenia wyniosła 22.400.376,81 zł (w tym 6.800.000,00 zł - 

kwota długu, którego spłata została dokonana z wydatków budżetu). 

Odsetki zapłacone w roku 2018 od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 

5.481.026,19 zł. 

W roku 2018 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 

ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 3,97 %, a wykonany 3,85 %. Natomiast 

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 

roku 2017 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich 

lat) wyniósł 7,02 %, a w oparciu o wykonanie roku 2017 (wskaźnik ustalony w oparciu 

o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 7,66 %. 
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1.2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

 

W 2018 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie wydatków majątkowych 

wydatkowano środki w kwocie 66.636.512,98 zł.  

 

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r. 

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie 

Transport i łączność 

1 

„Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup 

nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego 

wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)” 

9.921.840,44 

2 
„Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w 

ramach S3  z ul. Lotniczą w Legnicy” 
34.692,00 

3 
„Budowa drogi w ciągu ul. Dąbrówki na odcinku od ul. Kraka do al. 

Piłsudskiego” 
21.280,00 

4 „Budowa i przebudowa chodników w mieście” 675.997,12 

5 
„Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska 

Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” 
6.800.000,00 

6 
„Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. 

Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” 
354.999,98 

7 
„Przebudowa ul. W. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do 

ul. Koskowickiej” 
71.340,00 

8 
„Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. 

Szczytnicka” 
163.471,91 

9 
„Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa” 
4.042.840,00 

10 

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w 

ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa 

odcinka al. J. Piłsudskiego” 

8.014.082,02 

11 

„Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy 

południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w 

Legnicy” 

24.600,00 

12 „Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy” 39.360,00 

13 „Budowa parkingu przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy” 1.018.061,94 

14 
„Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej 

w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy” 
108.609,00 

15 „Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy” 76.383,00 

16 
„Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21 

(LBO)"  
199.761,51 

17 
„Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjska, Saperska 

(LBO)” 
192.804,65 
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18 

„Przebudowa drogi na przedłużeniu ul. Fieldorfa wraz z oświetleniem w 

Legnicy - odcinek od ul. Sudeckiej do granic miasta łącznie z budową 

ronda w ul. Koskowickiej” 

78.720,00 

19 „Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy B. Bilsego” 14.700,00 

20 „Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu ul. Chojnowskiej” 15.000,00 

21 
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej” 
639.677,46 

22 
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej” 
1.235.288,85 

23 

„Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe "Szarotka" - budowa 

chodnika wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianiej/Wroniej) oraz 

przebudowa terenu wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Szarotka" 

(LBO)  

211.648,32 

24 „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy” 13.255,00 

Gospodarka mieszkaniowa 

1 
„Adaptacja lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Złotoryjskiej 88 na 

mieszkanie chronione” 
 8.979,00 

2 
„Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców" - przebudowa nawierzchni 

utwardzonej przy al. Rzeczpospolitej 58 (LBO)” 
197.681,54 

3 
„Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. 

Kartuskiej 7” 
39.420,00 

4 
„Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. 

Ks. P. Ściegiennego 29” 
8.487,00 

5 
„Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno - 

użytkowym gminy przy ul. Kartuskiej 38” 
8.160,48 

6 
„Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym 

gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of” 
9.102,00 

7 
„Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym 

gminy przy ul. Fabrycznej 15” 
7.872,00 

8 
„Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym 

gminy przy ul. Fabrycznej 16” 
7.872,00 

9 
„Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym 

gminy przy ul. Głogowskiej 87” 
4.920,00 

10 
„Magiczny Ogród" - przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10 

(LBO)” 
19.065,00 

11 

„Modernizacja wnętrza podwórzowego przy Żłobku Nr 3 przy ul. 

Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i 

chodnikami” 

1.539.782,17 

12 „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych” 100.000,00 

13 
„Przebudowa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w 

budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33” 
17.000,00 

14 
„Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku 

mieszkalnego przy ul. Dmowskiego 2” 
196.452,37 
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15 
„Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku 

mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 18” 
152.945,53 

16 
„Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku 

mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2” 
14.514,00 

17 
„Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz 

dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 14” 
209.644,77 

18 
„Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla 

potrzeb Fundacji Teatr Avatar” 
26.100,00 

19 
„Przywrócenie dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku 

gminy przy ul. Parkowej 2” 
7.995,00 

20 
„Razem Łatwiej" - przebudowa wnętrza blokowego w rejonie ul. 

Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO)” 
199.472,20 

21 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6” 

2.553.384,12 

22 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - 

zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych 

przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: 

Wrocławska/Kościelna/Kamienna” 

2.065.586,80 

23 

„Wykonanie zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia 

awaryjno-ewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym 

gminy przy ul. Wojska Polskiego 10” 

24.249,02 

24 
„Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem w 2 budynkach 

użytkowych przy ul. Głogowskiej 83” 
11.200,00 

25 
„Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją 

przeciwwilgociową budynku gminy przy ul. Zielonej 5/6 i 7” 
12.754,18 

26 

„Wzmocnienie stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z 

dociepleniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno – 

użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4” 

11.334,00 

27 
„Modernizacja rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia” w budynku 

położonym w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65” 
16.928,76 

28 
„Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do 

gminnego zasobu nieruchomości” 
449.733,87 

29 

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego  z zespołem wbudowanych garaży w 

Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór” 

1.200.000,00 

Administracja publiczna 

1 „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN” 338.312,86  

2 

„Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów 

wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań 

z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami 

UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu 

upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w 

sprzęt komputerowy)” 

560.806,04 

3 „Rozbudowa monitoringu miejskiego” 166.560,00 
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4 
„Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w 

Gminie Legnica” 
30.690,00  

5 „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych” 26.935,77 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1 

„Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - 

Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy pomieszczenia oficera 

dyżurnego” 

25.500,00 

2 

„Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup 

nowoczesnego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją do 

określania stref skażeń chemiczno - ekologicznych podczas zdarzeń na 

obszarze KM PSP Legnica” 

99.000,00 

3 
„Zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej 

Straży Pożarnej w Legnicy” 
39.490,00 

4 
„Zakup stacji zdalnie sterowanych do łączności radiowej na potrzeby 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy” 
36.900,00 

5 
„Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w 

Legnicy – 105.000 zł” 
102.099,00 

6 
„Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w 

Legnicy – 70.000 zł” 
69.995,00 

Oświata i wychowanie 

1 

„Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa 

klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. i budowa 

hydrantów” 

69.000,00 

2 
„Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa 

ogrodzenia części terenu szkolnego” 
100.000,00 

3 
„Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - 

Termomodernizacja budynku szkolnego” 
99.043,89 

4 
„Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa 

ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły” 
24.600,00 

5 

„Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa 

ciągów komunikacyjnych i budowa wyjścia z szatni sali gimnastycznej z 

dostosowaniem do wymogów p.poż.” 

51.000,00 

6 
„Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa 

ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.” 
4.360,00 

7 
„Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa 

klatki schodowej wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż.” 
120.000,00 

8 
„Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa 

kanalizacji deszczowej i części dachu” 
130.000,00 

9 
„Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - 

Termomodernizacja budynków szkoły” 
1.499.806,97 

10 

„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy, ul. Tarasa Szewczenki 

10 - Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby szkoły 

podstawowej” 

25.000,00 

11 
„Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 

na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy” 
3.960.192,16 
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12 

  

„Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby 

przedszkola  i żłobka publicznego” 
3.302.444,98 

„Realizacja zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, dotyczącego adaptacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 

w Legnicy na potrzeby żłobka publicznego, polegającego na utworzeniu w 

2018 r. 52 nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania w 

Miejskim Żłobku nr 3, ul. Anielewicza 10 Filia ul. Krzemieniecka 1, 59-220 

Legnica - MF051”  

891.536,00 

13 

„Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - 

Przebudowa korytarzy i klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów 

p.poż.” 

47.000,00 

14 
„Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - 

Termomodernizacja  budynków przedszkola” 
775.230,47 

15 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 

144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym” 
49.737,41 

16 

„V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa 

efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki 

okiennej” 

60.000,00 

17 
„V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa 

ogrodzenia” 
25.000,00 

18 

„I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Pl. Klasztorny 7 - Wyposażenie 

pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 

informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez 

Miasto Legnica” 

 11.500,00 

19 

„II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Wyposażenie 

pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 

informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez 

Miasto Legnica” 

12.300,00 

20 

„V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Wyposażenie 

pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 

informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez 

Miasto Legnica” 

12.300,00 

21 
„Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 - 

Przebudowa części instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły” 
39.999,99 

22 
„Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Przebudowa 

pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola” 
97.000,00 

23 
„Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wentylacji 

w kuchni szkolnej” 
20.639,40 

24 
„Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Przebudowa 

pomieszczeń kuchennych szkoły” 
30.000,00 

Ochrona zdrowia 

1 

„II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy 

sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”  

45.510,00 

2 
„Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy 

Bydgoskiej (LBO)” 
226.774,42 
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3 
„PARK TRAMPOLIN" - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE 

PODSTAWOWEJ nr 7 dla uczniów i okolicznych mieszkańców (LBO)” 
225.624,20 

4 
„RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" – Rozbudowa centrum sportowo - 

rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)” 
195.017,20 

Pozostała działalność 

1 

„Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdów do przewozu dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia edukacyjno - rehabilitacyjne w 

Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy” 

282.010,00 

2 

„Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia rehabilitacyjno - rewalidacyjne w 

Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy” 

85.516,00 

3 

„Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na zajęcia rehabilitacyjno – 

terapeutyczne” 

 85.516,00 

Pomoc społeczna 

1 
„Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż 

windy” 
393.930,73 

2 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - 

rozbudowa  i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby 

Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” 

2.993.083,46 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

1 
„Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa 

pomieszczenia kotłowni z dostosowaniem do przyłącza węzła cieplnego” 
15.000,00 

2 
„Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa 

ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.” 
79.999,96 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1 „Budowa Miejskich Punktów Elektroodpadów na terenie miasta Legnicy” 79.999,20 

2 „Zakup koszy na odpadki” 439.294,50 

3 

„Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu 

ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" 

936.975,22 

4 
„Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy ulicach Wierzyńskiego i 

Gałczyńskiego” 
87.000,00 

5 „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście” 279.630,20 

6 „Budowa lapidarium przy ul. Wrocławskiej wraz z montażem eksponatów” 156.333,18 

7 
„Budowa ogrodzenia i skweru wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej 

(LBO)”  
199.930,92 

8 „Przebudowa placu zabaw przy ul. Smolarskiej”  191.165,00 

9 „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Neptuna”  31.284,00 

10 „Wykonanie woliery dla ptaków w Palmiarni” 17.835,00 

11 

„Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - 

przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. 

Stanisławowskie (LBO)” 

202.007,20 

12 

„Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród 

Działkowy "Pod Pająkiem" w Legnicy z siedzibą przy ul. Okrężna, 59-220 

Legnica – Przyłączenie ogólnoogrodowej instalacji elektrycznej do 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Pająkiem" w Legnicy” 

40.000,00 
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13 

„Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród 

Działkowy "Wyzwolenie" w Legnicy z siedzibą przy ul. Mostowej 1a, 59-

220 Legnica - Przyłączenie ogólnoogrodowej instalacji elektrycznej do 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wyzwolenie" w Legnicy w sektorach 

"Wyzwolenie", "Milana" i "Wisienka" 

60.000,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 
„Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. 

Chojnowska 2 - zakup wyposażenia w zakresie techniki scenicznej” 
198.460,50 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

1 
„Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb 

adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona” 
494.380,00 

2 
„Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego 

bazę edukacji przyrodniczo – historycznej” 
12.595,00 

3 „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” 78.252,60 

4 
„Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w 

Legnicy przy ul. Piastowskiej 22". Etap I – rewaloryzacja” 
735.215,34 

5 

„Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy, z siedzibą Pl. Mariacki 1 w 

Legnicy - na wykonanie systemu przeciwpożarowego wież kościoła oraz 

systemu dróg ewakuacyjnych wież kościoła pw. NMP w Legnicy - ETAP I 

wieża widokowa południowa w kościele pw. NMP położonym przy Pl. 

Mariackim 1 w Legnicy, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 

579/744 z dnia 21.09.1987 r.” 

70.000,00 

Kultura fizyczna 

1 

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z 

o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów 

odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” 

100.000,00 

2 „Przebudowa systemu nagłośnienia Stadionu im. Orła Białego w Legnicy” 544.698,00 

3 „Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego” 44.157,00 

4 „Przebudowa rozdzielni elektrycznej na hali przy ul. Lotniczej” 9.963,00 

5 
„Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła 

Białego” 
158.757,60 

6 Przebudowa wygrodzeń na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy” 124.827,78 

7 
„Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb zasilania kotłowni w 

trybunie C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego” 
23.493,57 

8 
„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie im. Orła 

Białego w Legnicy” 
61.807,50 

9 
„Wykonanie przyłączy energetycznych dla potrzeb wozów transmisyjnych 

na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy” 
169.938,58 

10 
„Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - 

Zakup zadaszenia-namiot” 
10.024,50 

11 
„Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - 

Zakup zmywarki do posadzek na basen "Bąbelek" 
16.000,00 

12 

„Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - 

Zakup zmywarki do posadzek na halę widowiskowo-sportową na ul. 

Lotniczej” 

10.070,00 

13 
„Rozbudowa systemu identyfikacji kibica na Stadionie im. Orła Białego w 

Legnicy” 
69.925,50 

14 
„Rozbudowa telebimu o system multimedialny na Stadionie im. Orła 

Białego w Legnicy” 
25.000,00 
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15 
„Zakup wraz z montażem boksów szatniowych na Stadionie im. Orła 

Białego w Legnicy” 
 71.991,90 

16 
„Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla stanowisk obserwacyjno-

komentatorskich na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy” 
34.492,28 

17 
„Zakup wraz z montażem kołowrotów na Stadionie im. Orła Białego w 

Legnicy” 
179.996,99 

ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ: 135 

RAZEM WYKONANIE: 66.636.512,98 

 

2. MIENIE MIASTA LEGNICY 

 

Wartość księgowa majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2018 r. zawiera wartości 

gruntów, pozostających we władaniu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu 

Dróg Miejskich oraz zasobu nieruchomości miasta Legnicy.  

Poniższa tabela nie zawiera wartości gruntów miasta Legnica - 61 ha objętych 

trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych (do 

opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 80 zł/m2) – o wartości 

48 800 000,00 zł.  

Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto  2 734 269 147,20 zł, ujętą 

w tabeli stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:  2 783 069 147,20 zł 

 

Miasto Legnica Stan na dzień 31.12.2018 r. 

 Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

1. Wartości niematerialne i prawne 7 755 797,20 5 619 707,23 2 136 089,97 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 350 460 061,11 645 957 991,31 1 704 502 069,80 

3. Należności długoterminowe 8 753 546,16 0,00 8 753 546,16 

4. Długoterminowe aktywa 
finansowe 

172 554 385,00 0,00 172 554 385,00 

5. Wartość mienia zlikwidowanych 
jednostek 

429 883,12 429 883,12 0,00 

Razem aktywa trwałe 2 539 953 672,59 652 007 581,66 1 887 946 090,93 

1. Zapasy 506 008,81 0,00 506 008,81 

2. Należności krótkoterminowe 174 981 399,11 69 805 785,26 105 175 613,85 

3. Środki pieniężne 3 710 450,36 0,00 3 710 450,36 

4. Krótkoterminowe papiery 
wartościowe 

0,00 0,00 0,00 

5. Rozliczenia międzyokresowe 15 117 616,33 0,00 15 117 616,33 

Razem aktywa obrotowe 194 315 474,61 69 805 785,26 124 509 689,35 

RAZEM AKTYWA 2 734 269 147,20 721 813 366,92 2 012 455 780,28 
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Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania 

wieczystego i współwłasności wg stanu na 31.12.2018 r. kształtowała się 

następująco: 

 

Rodzaj gruntu 

stan na dzień 31.12.2018 r. 

powierzchnia w m2 

1.   Grunty orne 5 048 188 

2.   Sady 20 068 

3.   Łąki trwałe 1 185 292 

4.   Pastwiska trwałe 555 291 

5.   Grunty rolne zabudowane 51 476 

6.   Grunty pod stawami 0 

7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych 

szczegółowych 
183 555 

8.   Lasy 419 204 

9.   Grunty zadrzewione i zakrzewione 190 860 

10. Tereny mieszkaniowe 1 154 397 

11. Tereny przemysłowe 993 347 

12. Tereny zabudowane inne 2 778 081 

13. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1 511 807 

14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 590 381 

15. Użytki kopalne 0 

16. Tereny komunikacyjne 4 839 361 

17. Użytki ekologiczne 120 621 

18. Tereny różne 399 250 

19. Nieużytki 131 014 

20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi 212 360 

21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku 

użytkowania urządzeń wodnych 
0 

Razem grunty: 21 384 553 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

112 

 
Struktura własności gruntów we władaniu Gminy Legnica. 

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy administrował lokalami i budynkami 

komunalnymi, takimi jak:  

• komunalne lokale mieszkalne w ilości 5200 szt.,  

• komunalne lokale użytkowe w ilości 449 szt., 

• komunalne nieruchomości (w tym garaże) w ilości 376 szt.  

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1 031 

wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali: 

• Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w 18 wspólnotach, 

• inni zarządcy w 1013 wspólnotach. 

Struktura mieszkań komunalnych i własnościowych w tych wspólnotach 

przedstawiała się następująco: 

• 3217 lokali komunalnych, 

• 8099 lokali sprzedanych.  
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Ilość budynków z podziałem na rodzaje, zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2018 r. 

Miasto Legnica 
stan na dzień 31.12.2018 r. 

ilość w szt. 

Budynki ogółem 1 668 

w tym:  

1.   Budynki przemysłowe 15 

2.   Budynki transportu i łączności 347 

3.   Budynki handlowo-usługowe 47 

4.   Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 2 

5.   Budynki biurowe 12 

6.   Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej 11 

7.   Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki 

sportowe 
128 

8. Budynki produkcyjne, usługowe i 

gospodarcze dla rolnictwa 
11 

9.   Inne budynki niemieszkalne 634 

10. Budynki mieszkalne 461 

 

Prezydent Miasta Legnicy (miasta na prawach powiatu) pozostaje zarządcą 

wszystkich dróg publicznych na terenie miasta, które zgodnie z przyjętą klasyfikacją 

dzielą się ze względów funkcjonalno - technicznych na: 

• drogi krajowe, 

• drogi wojewódzkie, 

• drogi powiatowe, 

• drogi gminne. 

 

Zgodnie z tą klasyfikacją stan dróg, obiektów inżynieryjnych i uzbrojenia 

infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2018 r., kształtował się jak w poniższych 

tabelach. 

Kategoria drogi 
Jedn. 

miary 
Ogółem 

W tym o nawierzchni 

twardej W tym drogi 

dwujezdniowe 
razem 

w tym 

ulepszonej 

Krajowe 
km 8,28 8,28 8,28   0,60 

(tys. m2) 115,65 115,65 115,65 12,29 

Wojewódzkie 
km 12,14 12,14 12,14 3,36 

tys. m2) 131,84 131,84 131,84 60,16 

Powiatowe 
km 55,80 55,80 55,80  8,90 

(tys. m2) 499,90 499,90 499,90 117,48 

Gminne 
km 198,80 146,05 141,64  1,30 

(tys. m2) 1 059,00 886,20 867,50  13,60 
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Stan obiektów inżynieryjnych na dzień 31.12.2018 r. kształtował się następująco: 

Wyszczególnienie 
Drogi 

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne wewnętrzne 

mosty 2 4 12 6 0 

wiadukty 1 0 3 0 0 

przejścia podziemne 0 1 1 0 0 

kładki dla pieszych 2 0 3 3 0 

oświetlenie (punkty 

oświetleniowe) 
138 398 1259 3160 279 

 

Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2018 r. 

Wyszczególnienie J.m. Opis 

sygnalizacje świetlne szt. 
43 (33 skrzyżowania, 10 przejść dla 

pieszych) 

kanalizacja deszczowa km 82,80 

separatory kanalizacji deszczowej szt. 
na terenie miasta znajduje się 13 

separatorów i 2 piaskowniki 

miejsca parkingowe szt. 

na terenie miasta znajduje się 7 403 miejsc 

parkingowych, z czego 1 025 to miejsca 

parkingowe płatne SPP oraz 6 378 miejsc 

parkingowych niepłatnych 

znaki drogowe (pionowe) szt. 
na terenie miasta znajduje się 10 490 

znaków drogowych 

bariery energochłonne mb 12 853 

ekrany dźwiękochłonne mb 1 160 

 

3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

3.1. Transport i komunikacja 

 

Gmina Legnica realizowała „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica 

posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego”. Plan przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr 

XLI/426/14 z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz zaktualizowany Uchwałą Rady 

Miejskiej Legnicy Nr XXXIX/413/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie 

aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie 

międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”. 

Cele planu to: zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Gminy Legnica i sąsiednich 
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gmin: Kunice, Miłkowice, Prochowice przy zachowaniu zasad zrównoważonego 

rozwoju transportu. Opierają się one na podniesieniu znaczenia mobilności 

komunikacyjnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przy uniknięciu negatywnych 

skutków niekontrolowanego rozwoju transportu indywidualnego. Dodatkowymi celami 

planu jest zapewnienie odpowiedniego standardu usług transportowych, poprzez: 

• dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb, 

• zapewnienie odpowiedniej dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

• integrację systemów taryfowo-biletowych, 

• redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko, 

• redukcję zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, 

• zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu osób. 

Koszty finansowania lokalnego transportu zbiorowego w 2018 roku były następujące: 

• rekompensata: 10 590 823,00 zł, zgodnie z Umową o świadczenie usług 

publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartą w oparciu 

o Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej Nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym, 

• obsługa linii „4” i „8”: 2 209 706,82 zł, zgodnie z Umową na świadczenie usług 

operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8, 

• Miłkowice linia „27”: 102 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem międzygminnym, 

• Prochowice linia „10”: 157 872,00 zł, zgodnie z porozumieniem 

międzygminnym,  

• Kunice linia „10” i „23”: 234 126,00 zł, zgodnie z porozumieniem 

międzygminnym. 

W 2018 r. zrealizowane zostały w Legnicy następujące inwestycje dotyczące 

transportu publicznego:  

• zakupiono 2 autobusy klasy mega za kwotę 2 456 310,00 zł, (dofinansowanie 

z funduszy UE: 1 697 450, 00 zł) oraz 4 autobusy klasy maxi, hybrydowe za 

kwotę 6 981 480,00 zł, (dofinansowanie z funduszy UE: 4 824 600, 00 zł) 

• rozbudowano system dynamicznej informacji przystankowej (DIP) o pięć 

lokalizacji: 

o al. Piłsudskiego/ul. Miarki, 

o al. Piłsudskiego/ ul. Galaktyczna, 

o al. Piłsudskiego/ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, 

o al. Piłsudskiego/Wiadukt, 

o al. Piłsudskiego/Rondo Niepodległości – wydatkowano środki 

w wysokości: 498 750,44 zł., 

• przebudowano zatokę autobusową w al. J. Piłsudskiego w ramach zadania 

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu 

al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka 

al. J. Piłsudskiego” odcinek od kładki dla pieszych do ul. Wielkiej 

Niedźwiedzicy - wydatkowano środki w kwocie 95 609,44 zł. 
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3.2. Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Legnicy 

 

W ramach koncepcji przebiegu tras rowerowych dla Legnicy w roku 2018 wykonano 

następujące zadania: 

• W ramach przebudowy ulicy Leszczyńskiej (trasa nr 2), wybudowano drogi dla 

rowerów na odcinku pomiędzy ul. Głogowską a ul. Prusa. Prowadzona 

inwestycja obejmuje odcinek od wiaduktu kolejowego do mostu na rzece 

Czarna Woda. Prowadzone były prace projektowe od mostu do ul. Bydgoskiej. 

• W ramach przebudowy ul. Piłsudskiego (trasa nr 1), przebudowano drogę dla 

rowerów w ramach budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicami Marsa 

i Galileusza. Wybudowane zostały dwa łączniki do ulicy Kasjopei. 

• Wyznaczono drogę dla rowerów na al. Orła Białego (trasa nr 16). 

• Prowadzone były prace projektowe nad: 

o budową Zbiorczej Drogi Południowej (trasa nr 6), 

o budową drogi łączącej ul. Nasienną, ul. Hangarową i ul. Piskozuba 

ze Zbiorczą Drogą Południową (trasa nr 20), 

o przebudową ulicy Szczytnickiej (trasa nr 9), 

o przebudową i budową ul. Kołobrzeskiej (trasa nr 15). 

 

3.3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na 

lata 2014-2018  

 

W roku 2018 dobiegła końca realizacja programu przyjętego Uchwałą Nr 

XLV/462/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2014 r.  w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2014-

2018. Program ten obejmował niżej wymienione zagadnienia:  

• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

• planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

• zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie 

zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

• wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej 

eksploatacji, koszty  remontów oraz koszty modernizacji lokali 

i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty 

zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 
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• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: 

o niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków 

i lokali, 

o planowaną sprzedaż lokali.  

Szczegółowa informacja na temat realizacji Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2014-2018 będzie 

prezentowana, jako osobny materiał sesyjny, w lipcu br., zgodnie z planem pracy 

Rady Miejskiej Legnicy. 

 

3.4. Program pn. „Odnowa zieleni średniej i wysokiej” 

 

Program „Odnowa zieleni średniej i wysokiej” realizowany jest od 16 lat przy 

aktywnym udziale m.in. zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni 

mieszkaniowych, zarządu dróg, placówek oświatowych, placówek służby zdrowia, 

działkowców, przedsiębiorców oraz innych lokalnych organizacji. Głównym celem 

podjęcia realizacji zadania jest potrzeba wzbogacenia miasta Legnica w zieleń 

średnią i wysoką oraz zwiększenie ilości zazielenionych  terenów gminy poprzez 

uzupełnienie ubytków w istniejących założeniach zieleni, a także rekreacyjne 

użytkowanie i zagospodarowanie  terenów zieleni, nieużytków i zieleni synantropijnej. 

Zielona inicjatywa gminy staje się wspólną sprawą legniczan. Dotychczasowe 

doświadczenia współpracy legnickiego samorządu w zakresie odnowy miejskiej 

zieleni są niezwykle budujące i zachęcające oraz stanowią inspirację dla innych gmin 

co zyskało uznanie kontrolerów NIK, do stosowania jako „dobra praktyka”, przez 

inne samorządy w kraju, 

W I kwartale 2018 r. dokonano weryfikacji wniosków złożonych przez 

wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe na 

zagospodarowanie i upiększenie ogólnodostępnych terenów zielonych w mieście.  

Do udziału w programie zgłosiło się w 2018 r. 26 jednostek. Wnioskodawcy przyjęli 

na siebie obowiązek wysadzenia sadzonek oraz ich pielęgnację. 

Wysadzono:  

• 120 szt. drzew liściastych, 

• 8 814 szt. krzewów, w tym 7 980 szt. liściastych i 834 szt. iglastych. 

Koszt realizacji programu w 2018 r. –  41 429,87 zł. 

 

Drugim istotnym czynnikiem, niezbędnym dla prawidłowego gospodarowania 

zielenią w mieście, jest ścisłe przestrzeganie zasady realizacji nasadzeń 

kompensacyjnych za usunięte drzewa  z terenów zieleni, cmentarza, pasów 

drogowych. Nasadzenia kompensacyjne są istotnym elementem zrównoważonego 

funkcjonowania zieleni miejskiej. W 2018 roku z terenów gminnych: 

• usunięto 191 szt. drzew, 

• przeprowadzono cięcia sanitarne lub techniczne w koronach 280 szt. drzew.  
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Zgodnie z ustawą o ochronie aby zrekompensować przyrodzie straty wysadzono:  

• 402 szt. drzew o obwodzie pni 20-25 cm+  

• 695 szt. krzewów liściastych.  

Większość drzew została wysadzona w formie alej jedno lub dwuszpalerowych. 

Wysoka jakość stosowanego materiału nasadzeniowego dała 100% przyjęcia 

i szybkie efekty ekologiczne. 

 

Nasadzenia drzew i krzewów 
Ilość drzew 

(szt.) 

Ilość  

krzewów 

(szt.) 

Poniesione 

koszty (zł) 

1) Program „Odnowy zieleni średniej i 

wysokiej”  
120 8 814 

41.429,87  

2) Nasadzenia kompensacyjne drzew i 

krzewów 
402 695 

174.315,00 

Razem 522 9 509 215.744,87 

 

3.5. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2018 roku”. 

 

Rada Miejska Legnicy w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę Nr 

XLIV/484/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Legnica w 2018 r. W programie zostały 

wskazane następujące zadania:  

• zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

• odławianie bezdomnych zwierząt, 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych  

z udziałem zwierząt, 

• ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, 

• opieka nad wolno żyjącymi kotami, 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

• edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami i zasad 

humanitarnego traktowania zwierząt. 

Na realizację najważniejszych założeń programu wydatkowano następujące kwoty: 

• bieżące utrzymanie Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy (w tym  

sterylizacja i czipowanie zwierząt ) – 290 324,64 zł. W 2018 r. w Schronisku 

przebywało łącznie 421 zwierząt w tym: 393 psy i 28 kotów, 

• opieka nad wolno żyjącymi kotami (w tym sterylizacja, leczenie, dokarmianie) 

przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Legnicy – 20 000,00 zł (kwota 

przekazana w formie dotacji). Ze środków (3 000 zł) przekazanych na 

dokarmianie kotów wolno żyjących zakupiono  875 puszek i saszetek oraz ok.  

234 kg suchej karmy. Wykonano zabiegi sterylizacji kotów wolno żyjących (na 

kwotę 17 000 zł). Przed zabiegiem 75 kotów zostało poddanych leczeniu,   
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• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej: 16 879,22 zł,  

• zlecenie lekarzom weterynarii przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji 

kotów wolno żyjących - 6 960,00 zł, 

• zakup i rozstawienie budek dla kotów (4 szt.) – 2 656,80 zł, 

• zaczipowanie  276 psów za kwotę 3 615,84 zł.  

• zabiegi sterylizacji psów i kotów w Schronisku na łączną kwotę 4 708,80 zł. 

W wyniku podjętych działań własnych Straży Miejskiej oraz zgłoszeń 

mieszkańców w 2018 r. odłowiono 205 zwierząt, które przekazano do Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy z czego 30 zwierząt, które odłowiono - 

przewieziono do lecznic weterynaryjnych. 

Prowadzone były akcje promujące adopcje zwierząt, dzięki którym 341 zwierząt 

znalazło nowy dom.  

Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano ogółem 336 820,66 zł. 

W realizację programu zaangażowani byli następujący partnerzy: 

• Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Legnicy, 

• Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Jaworze, 

• Eko Patrol Straży Miejskiej i Fundacja Psi Ratownicy, 

• Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o., 

• lekarze weterynarii, 

• zarządcy nieruchomości,  

• spółdzielnie mieszkaniowe - Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i SM 

„Piekary”, 

• szkoły, przedszkola, 

• domy kultury, 

• biblioteki – Legnicka Biblioteka Publiczna i Ekobiblioteka, 

• Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy, 

• wolontariusze. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnicy w 2018 r.”, przyjęte 

zostało do akceptującej wiadomości na sesji Rady Miasta Legnicy w dniu 25 lutego 

2019 r. 

 

4. ŁAD PRZESTRZENNY. 

 

W roku 2018 w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Architektury 

i Budownictwa przyjęto 938 wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę (w tym 15 

wniosków dot. rozbiórki obiektów) i wydano 825 decyzji (w tym na rozbiórki 13 

decyzji) oraz przyjęto 256 zgłoszeń na roboty i obiekty budowlane nie wymagające 

pozwolenia na budowę, 36 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu i 19 

zgłoszeń na rozbiórkę obiektów budowlanych.  

W 2018 roku przyjęto 95 wniosków o ustalenie warunków zabudowy i 29 
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wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 80 decyzji 

o warunkach zabudowy i 26  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

W zakresie wydanych pozwoleń na budowę w roku 2018, zgodnie z informacją 

przekazaną do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: 

• wydano 106 pozwoleń na budynki mieszkalne jednorodzinne, 

• przyjęto 5 zgłoszeń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

• wydano 11 pozwoleń na budynki mieszkalne wielorodzinne, 

• wydano 149 pozwoleń na przebudowę lokali i budynków mieszkalnych 

i mieszkalno – usługowych. 

W ramach wydanych pozwoleń powstanie 377 mieszkań, w tym 104 

mieszkania w budownictwie osób indywidualnych (domy jednorodzinne) oraz 273 

mieszkania w budownictwie wielorodzinnym (inwestycje developerskie). W roku 2018 

wydano 253 zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych, stanowiących 

podstawę sprzedaży mieszkań. 

 

4.1. Prace planistyczne w 2018 roku (zadania własne wykonywane na poziomie 

samorządu gminy). 

 

W ramach postępowań administracyjnych związanych z planowaniem 

przestrzennym w roku 2018 wydano: 

• 69 postanowień w sprawie zaopiniowania wstępnych podziałów 

nieruchomości, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

• 134 opinie urbanistyczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

• 557 wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2018 Rada Miejska Legnicy przyjęła Uchwałę Nr XLIII/458/18 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze miasta Legnicy. Dokument taki sporządzany jest raz w okresie kadencji 

rady. Uchwała ta dała podstawę do rozpoczęcia prac planistycznych nad zmianami 

lub opracowaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wynikających zarówno z potrzeb własnych miasta Legnicy jak i z wniosków osób 

fizycznych, osób prawnych  i deweloperów mieszkaniowych.   

Na ostatniej sesji VII kadencji Rada Miejska Legnicy Uchwałą Nr LI/553/18 

uchwaliła „zmianę Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego miasta Legnicy”. Podstawą do sporządzenia zmiany studium była 

Uchwała Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy.  
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Nowy, uaktualniony dokument studium, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnił: 

• Strategię Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 plus;  

• Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020;  

• Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;  

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego - 

perspektywa 2020.  

Wprowadzone w tekście  studium oraz na rysunkach studium  zamiany 

w kierunkach zagospodarowania dotyczyły: 

• korekty układu komunikacyjnego na os. Sienkiewicza i wyznaczenie nowych 

stref zabudowy mieszkaniowej; 

• wyodrębnienia terenów ogrodów działkowych Z4 ze strefy zieleni miejskiej Z2 

oraz nowy skorygowany przebieg zbiorczej drogi południowej wraz 

z planowanym rondem i połączeniami do ulicy Karlińskiego i Koskowickiej; 

• zmiany strefy G1 (strefa gospodarcza bez możliwości lokalizowania funkcji 

mieszkaniowej) na strefę G2 (strefa gospodarcza z możliwością lokalizowania 

funkcji mieszkaniowej, w tym rządowego programu MIESZKANIE PLUS) oraz 

wprowadzenie strefy M2 (strefa zabudowy mieszkaniowej jedno 

i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług); 

• aktualizacji przebiegu tras rowerowych i wprowadzenie wskaźników 

w zakresie miejsc postojowych dla rowerów zgodnie z koncepcją przebiegu 

tras rowerowych dla Legnicy opracowaną w październiku 2017; 

• aktualizacji granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią  - terenów, 

na których ryzyko wystąpienia powodzi jest duże i występuje raz na 10 lat 

(woda 1%) oraz terenów, na których ryzyko wystąpienia powodzi jest średnie 

i występuje raz na 100 lat (woda 10%). 

Nowy dokument studium pozwolił na rozpoczęcie prac planistycznych zmiany lub 

sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2018 na wniosek Prezydenta Miasta Legnicy Rada Miejska Legnicy 

podjęła 7 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy: 

• Uchwałę Nr XLII/449/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - obszaru położonego przy 

ul. Stanisława Moniuszki, Wrocławskiej, Gwiezdnej oraz al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, pow. opracowania planu: 7,34 ha; 

• Uchwałę Nr XLIX/524/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gazociągu podwyższonego średniego 

ciśnienia DN300/250 relacji Biernatki - Legnica za Hutą od granicy miasta 

Legnicy do istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej "Legnica za Hutą" pow. 

opracowania planu: 6,68 ha; 

• Uchwałę Nr LIX/529/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. 
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części 

miasta Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz 

rzeki Czarnej Wody – pow. opracowania planu wynosi: 14,37 ha; 

• Uchwałę Nr XLIX/533/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic 

Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu "Cynk-Mal" – pow. opracowania planu 

wynosi: 9,82 ha; 

• Uchwałę Nr III/37/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu 

ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 

Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką w Legnicy, pow. planu: 17,46 ha; 

• Uchwałę Nr III/38/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - dla południowej części 

Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4, pow. planu: 

3,20 ha; 

• Uchwałę Nr III/47/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami 

Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy, pow. planu: 6,11ha. 

Łączna powierzchnia terenów objętych planowanymi opracowaniami 

planistycznymi wynosiła: 64,98 ha.  

 

Na wniosek Prezydenta Miasta Legnicy Rada Miejska Legnicy uchwaliła 6 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

• Uchwałą Nr XLIX/523/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. 

uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy 

– terenu położonego przy ul. Koskowickiej oraz planowanej obwodnicy 

południowo-wschodniej. Powierzchnia planu 13,99 ha, plan zarejestrowano 

pod nr 147 w Systemie Informacji Przestrzennej; 

• Uchwałą Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Legnicy – kwartału zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, 

Prusa, Bagiennej i Głogowskiej. Powierzchnia planu 24,52 ha, plan 

zarejestrowano pod nr 148 w Systemie Informacji Przestrzennej; 

• Uchwałą Nr III/36/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Legnicy – terenu położonego przy ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej. 

Powierzchnia planu: 3,52 ha.  

• Uchwałą Nr III/39/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Myśliwskiej, Boiskowej, Jaworzyńskiej 

i obwodnicy Zachodniej w Legnicy. Powierzchnia planu: 17,25 ha.  

• Uchwałą Nr III/45/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S – rejon ulicy 

Stanisławowskiej. Powierzchnia planu: 7,23 ha. 

• Uchwałą Nr III/46/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Mikołaja 

Reja, Złotoryjska, Juliusza Słowackiego i Władysława Grabskiego w Legnicy. 

Powierzchnia planu: 4,43 ha.  

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego oraz zaewidencjonowane w miejskim Systemie Informacji 

Przestrzennej (SIP) https://gisgminny.pl/ oraz https://mapy.legnica.eu/  kolejno pod 

numerami 147, 148, 149, 150, 151 i 152. Całkowita powierzchnia terenów objęta 

uchwalonymi w roku 2018 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

wyniosła 70,94 ha. 

Na koniec 2018 roku miasto Legnica posiadało 128 obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obejmowały one obszar 

2473,20 ha co stanowiło 43,93 % powierzchni gminy. 

 

https://gisgminny.pl/
https://mapy.legnica.eu/
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Pokrycie obszaru Gminy Legnica miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

5. OCHRONA ZDROWIA. 

 

5.1. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, przyjęty 

Uchwałą Nr XXVII/261/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 roku. 

 

Działania na rzecz zdrowia psychicznego realizowane są systematycznie 

w stosunku do różnych grup odbiorców i obejmują zarówno osoby dorosłe jak i dzieci 

oraz młodzież. Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest sprawowana 

głównie w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej – w formie doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, 
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stacjonarnej oraz w ramach świadczeń pomocy społecznej poprzez m.in. pracę 

socjalną, specjalistyczne usługi opiekuńcze, uczestnictwo w środowiskowych 

domach samopomocy, czy w domach pomocy społecznej. 

W zakresie promocji zdrowia psychicznego prowadzona jest szeroko rozumiana 

pedagogizacja społeczeństwa w odniesieniu  do rozwijania wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do samorozwoju i samorealizacji, radzenia sobie ze stresem 

i wymaganiami ze strony środowiska oraz zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem 

psychicznym, realizowana w  szczególności poprzez: 

• Kompleksową realizację w szkołach podstawowych i gimnazjach programów 

edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia. 

• Realizację systemowych programów szczegółowych kierowanych do dzieci 

i młodzieży obejmujących szkolne zajęcia psychoaktywne, zajęcia 

terapeutyczne z grupami ryzyka, promocję zdrowego stylu życia. 

• Wprowadzanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (przy 

współudziale dyrektorów szkół i przedszkoli, opiekunów, nauczycieli, 

pedagogów szkolnych, psychologów, policjantów) kształtujących u nich 

umiejętności odmawiania, proszenia o pomoc, wyrażania obaw i potrzeb, 

uczących braku zaufania do obcych itp. 

• Podejmowanie działań związanych z realizacją programów skierowanych do 

nauczycieli, rodziców i opiekunów, dostarczających wiedzy na temat głównych 

rodzajów zagrożeń, sposobów ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, 

sposobów i metod przekazywania dzieciom wiedzy na temat zagrożeń i ich 

skutków. 

• Wprowadzanie profilaktycznych programów informacyjnych, 

psychoedukacyjnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i życia bez 

nałogów. 

• Przygotowanie, wydawanie i rozprowadzanie materiałów dydaktycznych 

i informacyjnych dla dzieci i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu 

profilaktyki zdrowia. 

• Podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do ograniczenia skali 

przemocy w rodzinie oraz organizowanie różnorodnych form pomocy 

(prawnej, psychologicznej i terapeutycznej) powszechnie dostępnej dla ofiar 

przemocy. 

 

Podejmowane działania w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym 

głównie mają na celu zapewnienie wielostronnej i zintegrowanej opieki oraz innych 

form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym 

i zawodowym) poprzez: 

• Inicjowanie nowych form opieki, pomocy i wsparcia socjalnego (Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących 

Pomocy, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Ośrodek Pomocy 

Terapeutycznej dla Dzieci). 
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• Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych psychicznie 

Legniczan. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych (dostosowany do 

szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi) może obejmować: 

uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną 

i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Z tej formy pomocy w roku 

2018 skorzystało 33 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 478 242 zł. 

• Zapewnienie opieki w stacjonarnym Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci. Na 

dzień 31 grudnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia 

Puchatka w Legnicy przebywało 40 osób - 39 dziewczynek i jeden chłopiec. 

• Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy Dla Dzieci. 

• Zapewnienie dostępności rehabilitacji zawodowej poprzez prowadzenie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z tej formy pomocy w roku ubiegłym 

skorzystało 95 osób (zwiększenie o 10 osób liczby uczestników w stosunku do 

roku 2017). Terapia realizowana była w 3 placówkach. 

• Wzmocnienie roli organizacji samorządowych (pozarządowych) zrzeszających 

osoby korzystające z opieki psychiatrycznej i odwykowej  lub ich rodziny oraz 

wspieranie ich działań. 

 

5.2. Miejski Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Legnicy 

w latach 2014 – 2020, przyjęty Uchwałą Nr XLVII/470/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 

30 czerwca 2014 roku. 

 

Niepełnosprawni mieszkańcy Legnicy oraz członkowie ich rodzin stanowią 

znaczną część lokalnej społeczności, która wymaga różnych form wsparcia, pomocy 

i opieki. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r. 

poz. 511) za niepełnosprawną uważa się osobę trwale lub okresowo niezdolną do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia 

sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Biorąc 

pod uwagę powyżej przytoczoną definicję niepełnosprawność przedstawia się jako 

zjawisko niejednorodne, które obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych, może być 

fizyczna, intelektualna lub polegać na dysfunkcji zmysłów, może wynikać z choroby 

somatycznej lub choroby umysłowej. Wymienione zaburzenia mogą mieć charakter 

stały lub przejściowy. Niepełnosprawność dotyczy osób w każdym wieku. 

W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego  szacuje się, że problem ten 

dotyczy bezpośrednio co najmniej 10 250 mieszkańców naszego miasta, a pośrednio 

jeszcze dodatkowo kilku tysięcy członków ich rodzin, które na co dzień zmagają się 

z wieloma problemami, wynikającymi najczęściej z niedostosowania otoczenia do 

potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 

Wielokierunkowe zadania samorządu i jego jednostek organizacyjnych 

w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w dziedzinie edukacji, promocji 

i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji 
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środowiska osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, na wniosek Prezydenta Miasta, wskazane zostały w Miejskim 

Programie Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Legnicy w latach 

2014 – 2020. Jest to program, który swoim zakresem objął działania podejmowane 

przez władze Miasta Legnicy również w latach ubiegłych, kontynuując podejmowane 

wcześniej starania, aby niepełnosprawnej części społeczeństwa zapewnić możliwie 

najlepsze warunki życia i pracy. Działalność ta ukierunkowana jest na osiągnięcie 

możliwie najlepszego wyniku w minimalizacji problemów i barier z którymi 

niepełnosprawni mieszkańcy Legnicy spotykają się na co dzień. Jest to kolejny 

wieloletni program, którego realizacja pozwala na stworzenie dla osób 

niepełnosprawnych możliwie najlepszych warunków do nauki, rozwoju, pracy oraz 

aktywności społecznej. 

Koordynacją realizacji w/w zadań zajmuje się  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 

realizujący większość zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Zadania te, określone zostały w art. 35a przytoczonej wcześniej ustawy 

o rehabilitacji. Ich płynna realizacja poprzez udzielanie osobom niepełnosprawnym 

wsparcia odbywa się w dużej mierze w oparciu o będące w dyspozycji Prezydenta 

Miasta Legnicy, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

Rehabilitacja zawodowa jest istotnym elementem rehabilitacji kompleksowej 

i polega na ułatwieniu osobie niepełnosprawnej udziału w życiu zawodowym poprzez 

uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, a w konsekwencji awansu zawodowego. 

Prowadzi ona do integracji lub reintegracji społecznej. Rehabilitacja zawodowa 

powinna dotyczyć zarówno młodzieży uczącej się, zwłaszcza w szkołach 

zawodowych na różnych poziomach kształcenia, jak też osób w okresie aktywności 

zawodowej pozostających bez pracy lub funkcjonujących już w określonych 

środowiskach zawodowych. Należy tutaj postawić za cel przygotowanie do pracy 

oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym zatrudnienia zgodnego z ich 

możliwościami psychofizycznymi i posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Pomimo 

ciągle rosnącej świadomości społecznej dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych nadal obserwuje się niejednokrotnie utrudnione wejście na rynek 

pracy zwłaszcza osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. 

Legnicki samorząd przywiązuje dużą uwagę do kreowania polityki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, stąd też – na mocy corocznych porozumień Prezydenta Miasta 

z Powiatowym Urzędem Pracy – liczne grono niepełnosprawnych korzysta 

z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji (szkolenia w zakresie obsługi 

komputera, połączone z podstawami księgowości, gospodarki magazynowej oraz kas 

fiskalnych, kursy obsługi wózka widłowego oraz kursy bukieciarstwa). Dodatkowo 

w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych współpracuje z pracodawcami tworzącymi nowe miejsca pracy dla osób 

z niepełnosprawnością oraz osobami, które dzięki wsparciu finansowemu tworzą 

miejsca pracy dla samych siebie poprzez uruchomienie własnej działalności 
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gospodarczej. Rokrocznie z tej formy pomocy korzysta kilkanaście osób, a łączna 

wartość przekazanych środków finansowych kształtuje się na poziomie 200 – 300 

tysięcy złotych. W większości zadania te realizowane są w oparciu o będące 

w dyspozycji Prezydenta Legnicy środki PFRON.    

Jednocześnie władze Legnicy poszukują nowych rozwiązań aktywizujących 

środowisko osób niepełnosprawnych. Przykładem takich właśnie działań było 

podpisanie w kwietniu 2018 roku w Urzędzie Miasta Legnica umowy partnerskiej na 

rzecz realizacji Projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” w ramach 

regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020, zawartej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Partnerem projektu jest Miasto Legnica wraz z Powiatem 

Legnickim, Fundacją Ekonomii Społecznej PROM ze Złotoryi, Zakładem Aktywności 

Zawodowej w Świerzawie. Okres realizacji projektu: od 01.05.2018 roku do 

30.04.2020 roku. 

Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt 

adresowany jest do min. 335 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

złotoryjskiego i legnickiego oraz miasta Legnica, niezaradnych życiowo, 

nieaktywnych zawodowo, pracujących - znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, bez wykształcenia lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. 

Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi, deficytem kluczowych 

umiejętności psychospołecznych. Projekt realizowany jest z zachowaniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

Zaangażowanie Legnicy w ten projekt stworzy szansę dla wielu uczestników 

warsztatów terapii zajęciowej na podniesienie swoich kwalifikacji, zdobycie 

doświadczenia zawodowego, a niektórym umożliwi podjęcie zatrudnienia. 

Rehabilitacja społeczna to proces, którego celem jest umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania. Ma 

ona na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu 

społecznym i jest bardzo ważnym elementem wsparcia środowiska 

niepełnosprawnych. 

Do najważniejszych form rehabilitacji społecznej należą: 

• turnusy rehabilitacyjne, 

• dofinansowywanie zakupu zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

• likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych oraz 

w komunikowaniu się), 

• dofinansowanie działań w zakresie: sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, 

• finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, 
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Poniższe zestawienie prezentuje strukturę udzielanego wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w roku 2018 w stosunku do lat ubiegłych 

Nazwa 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Turnusy rehabilitacyjne (liczba 

uczestników) 
190 230 242 256 

Nakłady (w zł) 185 997,00 239 247,00 253 333,00 294 668,00 

Zakup przedmiotów 

ortopedycznych, środków 

pomocniczych (liczba 

rozpatrzonych wniosków) 

965 784 743 849 

Nakłady (w zł) 638 048,00 422 603,00 397 683,00 473 327,00 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

(ilość zawartych umów) 
10 19 13 13 

Nakłady w zł 14 139,00 51 836,00 23 112,00 21 238,00 

Likwidacja barier funkcjonalnych 

(ilość umów) 
32 42 33 27 

Nakłady (w zł) 157 521,00 186 268,00 125 661,00 164 898,00 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że ogromna grupa mieszkańców 

korzysta  z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, tj. pieluchomajtek, aparatów słuchowych, protez, wózków inwalidzkich 

oraz obuwia ortopedycznego. W ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

najczęściej udzielane są dofinansowania do zakupu  łóżek rehabilitacyjno-

ortopedycznych, rowerów rehabilitacyjnych stacjonarnych oraz rowerów trójkołowych 

dla dzieci. Natomiast w usuwaniu barier w komunikowaniu się osoby 

niepełnosprawne najczęściej korzystają z dofinansowania do zakupu komputerów dla 

dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla osób dorosłych pracujących bądź chcących 

podjąć pracę oraz budzików wibracyjnych jak i programów edukacyjnych. 

Jednym z ważniejszych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanym 

w Legnicy od 2001 roku, mającym na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym, jest finansowanie działalności warsztatów 

terapii zajęciowej. 

W mieście funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej: Warsztat Terapii Zajęciowej 

„Jutrzenka” przy ul. Witelona, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym, Warsztat Terapii Zajęciowej im. 

Andrzeja Krakowskiego przy ul. Roosevelta, prowadzony przez Fundację Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski oraz Warsztat Terapii Zajęciowej im. Św. Franciszka przy 

ul. Poselskiej, prowadzony przez CARITAS Diecezji Legnickiej. 

Wskazane powyżej jednostki dają szansę na rehabilitację 95 uczestnikom (łącznie). 

W zależności od potrzeb Miasto Legnica  systematycznie zwiększa ilość 

podopiecznych, objętych tą formą wsparcia. Tylko w latach 2017 – 2018 zwiększona 

została o 20 liczba uczestników, a rozszerzenie dotyczyło wszystkich jednostek 

prowadzących WTZ. Realizacja tego zadania w 90 % finansowana jest ze środków 

PFRON uzupełnianych środkami samorządu terytorialnego. Rocznie na ten cel 

Miasto wydaje około 180 000 zł środków własnych. 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

130 

Jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej wyposażone są w pracownie, 

w których podopieczni korzystają z zajęć m.in. w pracowni gospodarstwa domowego, 

plastycznej, technicznej, ogrodniczo - rękodzielniczej, informatycznej i innych, 

a dodatkowo terapia uzupełniana jest o pomoc psychologiczną, pielęgniarską oraz 

fizykoterapeutyczną. 

Ważnym aspektem pracy Warsztatów jest również integracja społeczna uczestników. 

Podopieczni są w ten sposób mobilizowani do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Integracja ta odbywa się poprzez organizowanie wspólnych imprez 

(spotkania wigilijne, wielkanocne, wspólne spotkania międzywarsztatowe). 

Podopieczni korzystają z zaproszeń na zawody sportowe, pikniki, festyny, bale jak 

również wyjeżdżają na wycieczki turystyczne. 

Podczas aukcji charytatywnych i kiermaszów, na których sprzedawane są przedmioty 

wytworzone w poszczególnych pracowniach, gromadzone są środki finansowe, które 

następnie przeznaczane są na integrację społeczną oraz aktywny udział osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym naszego miasta i kraju.   

 

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 

Pomoc społeczna organizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. Działania z niej wynikające mają na celu umożliwienie 

potrzebującym osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednym z wielu świadczeń 

o charakterze niepieniężnym są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania. Te formy pomocy adresowane są 

do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi mogą być także przyznane osobie, 

która wymaga pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić np. ze 

względu na oddzielne zamieszkiwanie (często w innych miastach, a nawet poza 

granicami kraju), chorobę, pracę zawodową. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania pozwalają na 

utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku, co daje jej 

poczucie bezpieczeństwa. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych 

(dostosowany do szczególnych potrzeb osób  z zburzeniami psychicznymi) może 

obejmować: 

• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

• pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia, 

• rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. 

W roku 2018 przyznano świadczenia w formie: 

• usług opiekuńczych 865 osobom na kwotę 7 663 368 zł, 
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• specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

33 osobom na łączną kwotę świadczeń 478 242 zł. 

Pomoc instytucjonalna – umieszczanie zainteresowanych w domach pomocy społecznej 

 Dział Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Legnicy wydaje decyzje kierujące mieszkańców Legnicy do: 

• domów pomocy społecznej, 

• Domu Dziennego Pobytu, 

• Schroniska dla Bezdomnych, 

• Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, 

• Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do 

domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie 

wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można 

zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Zdecydowana większość umieszczonych w domach pomocy społecznej (ponad 73%) 

to osoby przewlekle somatycznie chore. Te osoby stanowią również najliczniejszą 

grupę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

Od kilku lat utrzymuje się tendencja umieszczania większej liczby osób w podeszłym 

wieku w domach pomocy społecznej dla somatycznie chorych, zlokalizowanych 

w okolicznych powiatach. Powodem takiej sytuacji jest brak okresu oczekiwania na 

przyjęcie osoby do domu pomocy społecznej poza Legnicą. W najbliższym Legnicy 

Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku gmina Ruja, przeznaczonym dla 

osób przewlekle somatycznie chorych w 2018 r. przebywało 79 mieszkańców 

Legnicy. 

Dom Pomocy Społecznej w Legnicy zlokalizowany jest w dwóch obiektach. I tak: 

• przy ul. Grabskiego 11 - zapewnia całodobową opiekę 60 osobom przewlekle 

somatycznie chorym. Mieszkańcy mają zapewnioną podstawową opiekę 

lekarską i pielęgniarską. 

• przy ul. Kubusia Puchatka 4 - przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie. Placówka zapewnia całodobową opiekę 39 

mieszkańcom. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, 

rehabilitacyjne i medyczne oraz różne formy terapii zajęciowej, na poziomie 

obowiązujących standardów w oparciu o metody wynikające z indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży. 

 

Wyrównywanie szans dzieci z niepełnosprawnością w legnickich placówkach 

oświatowych 

 W ramach realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz 

Niepełnosprawnych Mieszkańców Legnicy w latach 2014-2020" legnickie szkoły 

i placówki oświatowe  podejmowały działania zmierzające do urzeczywistnienia idei 
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wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów oraz pokonywania deficytów 

rozwojowych ze szczególnym nastawieniem na dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego. 

Proces dydaktyczny organizowano w taki sposób, by treści i metody nauczania 

z jednej strony nie przerastały możliwości dziecka uniemożliwiając osiągnięcie 

sukcesu, a z drugiej nie były poniżej jego możliwości i nie powodowały obniżenia 

motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami. W Legnicy zajęcia z uczniami 

w zależności od rodzaju niepełnosprawności i dysfunkcji prowadzone są 

w oddziałach specjalnych, integracyjnych i  terapeutycznych. 

 W roku szkolnym 2017/18 do legnickich szkół i placówek uczęszczało łącznie 

524 uczniów z niepełnosprawnościami, w tym do placówek niepublicznych 96. Z tej 

liczby 443 uczniów posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na jedną niepełnosprawność, pozostali to uczniowie 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (81). Dodatkowo 80 dzieci objęto zajęciami 

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym w Centrum Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli - 38 dzieci, w Zespole 

Placówek Specjalnych - 5 dzieci, w placówkach niepublicznych - 37 dzieci. W ogólnej 

liczbie 428 uczniów uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez 

Miasto, 233 osoby uczęszczały do Zespołu Placówek Specjalnych i 48 uczęszczało 

do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących. Pozostałe 

147 osób kształciło się w jednostkach ogólnodostępnych. Biorąc pod uwagę typ 

szkoły, to najwięcej uczniów wymagających stosowania specjalnych metod pracy 

było w szkołach podstawowych (bez specjalnych) - 121, tj. 23,09% i przedszkolach 

(bez specjalnych) – 67 dzieci, co stanowi 12,79% ogółu uczniów 

z niepełnosprawnościami. Zajęcia z uczniami w zależności od dysfunkcji prowadzone 

są w oddziałach specjalnych, integracyjnych i terapeutycznych, które zabezpieczają 

ich specjalne potrzeby edukacyjne. Tworzone są w szkołach i placówkach 

posiadających niezbędne wyposażenie, sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczne 

dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych 

uczniów oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W roku szkolnym 

2017/18 utworzono łącznie 71 takich oddziałów, w których specjalistycznym 

kształceniem objęto 692 uczniów (z orzeczeniami i opiniami): 

Typ szkoły/placówki 
Oddział 

specjalny 

Oddział 

integracyjny 

Oddział 

terapeutyczny 
Razem 

szkoła podstawowa 17 16 3 36 

przedszkole (w tym oddziały „0”) 10 2 - 12 

klasy dotychczasowego gimnazjum 3 6 - 9 

liceum ogólnokształcące - 2 - 2 

specjalne: branżowa szkoła I stopnia i 

szkoła przysposabiająca do pracy 
6 - - 6 

ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy 6 - - 6 

Razem 42 26 3 71 
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 Szczególną formą pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego są indywidualne zajęcia rewalidacyjne. W roku szkolnym 

2017/2018 zorganizowane zostały w wymiarze 834 godzin tygodniowo w ramach 

41,02 nauczycielskich etatów przeliczeniowych. Największa ilość godzin - 728 

tygodniowo zorganizowano w Zespole Placówek Specjalnych. W związku ze 

zmianami przepisów dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a w szczególności działaniami ukierunkowanymi na upowszechnienie 

idei edukacji włączającej, pozostałe zajęcia rewalidacyjne organizowane były 

w szkołach ogólnodostępnych. 

 

Inne formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami 

Legnica  jako nieliczne miasto w regionie może pochwalić się posiadaniem 

przyjaznego osobom niepełnosprawnym systemu komunikacji opartego na 

indywidualnych przewozach osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. 

Usługa realizowana jest w oparciu o mikrobusy przystosowane do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich. Prawo do korzystania z transportu przeznaczonego dla osób 

niepełnosprawnych mają mieszkańcy Legnicy, w pierwszej kolejności na wózkach 

inwalidzkich wraz z opiekunem oraz pozostałe osoby niepełnosprawne posiadające 

orzeczenie z tytułu schorzeń narządu ruchu. 

 Funkcjonowanie systemu przewozów osób niepełnosprawnych ma na 

celu umożliwienie osobom z dysfunkcją narządu ruchu dostępu 

w szczególności do: 

• placówek służby zdrowia, 

• placówek rehabilitacyjnych, 

• placówek oświatowych, 

• placówek sportowych i kulturalnych, 

• urzędów i instytucji publicznych, 

• placówek opiekuńczych, 

• zakładów pracy oraz uczestnictwa w szeroko rozumianej integracji społecznej. 

Rocznie na tę formę pomocy Legnica wydatkuje kwotę około 165 000 zł 

wykonując około 4 700 usług przewozowych. 

W 2018 roku Urząd dokonał zakupu 5 nowych autobusów w pełni 

przystosowanych do przewozu osób z dysfunkcją narządu ruchu (wymiana 

posiadanego 10 letniego taboru), dzięki czemu wszystkie dzieci 

z niepełnosprawnością, które wymagają indywidualnego transportu do placówek 

oświatowych mogą korzystać z bezpłatnego, bezpiecznego przewozu na zajęcia. 

Wartość zakupu przekroczyła 1 000 000 zł, z czego 576 000 zł stanowiło 

dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Do przedstawionego powyżej pakietu działań gminy, ułatwiających 

funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym, należy także dodać takie 

działania, jak np.: 

• modernizacja przejść dla pieszych poprzez m.in. ich doświetlenie oraz 
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instalowanie urządzeń akustycznych na przejściach, a także obniżanie 

krawężników ułatwiające przejścia osobom na wózkach, 

• przebudowa/wykonanie nowej nawierzchni chodników w celu likwidacji 

nierówności, 

• zastosowanie nawierzchni dotykowej (płytki STOP) ułatwiającej niewidomym 

i niedowidzącym ustalenie krawędzi jezdni – przy przejściach dla pieszych 

podczas modernizacji chodników, 

• przystosowanie taboru publicznego do przewozu osób z dysfunkcją narządu 

ruchu, 

• montowanie tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP), 

umożliwiających przeczytanie lub odsłuchanie informacji o czasie przyjazdu 

najbliższych autobusów, 

• doświetlanie wiat przystankowych oraz montaż bezpiecznych szyb, 

• wykonywanie zatok autobusowych z wbudowanymi krawężnikami peronowymi 

(powierzchnia górna z wypustkami – oznaczanie stref bezpieczeństwa przy 

krawędziach peronowych ułatwiających niewidomym i niedowidzącym 

ustalenie krawędzi zatoki), 

• odnawianie oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie 

stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

To tylko kilka z wielu działań mających na celu likwidację barier funkcjonalnych, 

zwiększenie dostępności oraz pomoc w zmniejszeniu wszelkich uciążliwości 

w funkcjonowaniu dla osób z różnymi dysfunkcjami. 

Również, jako jeden z nielicznych samorządów Legnica od kwietnia 

2012 roku posiada system komunikacji niewerbalnej „Równość Człowieka 

Głuchego” dającego możliwość osobom niesłyszącym osobistego, łatwego 

i bezstresowego komunikowania się z pracownikami wszystkich wydziałów Urzędu 

Miasta oraz najważniejszych pod względem obsługi klientów jednostek 

organizacyjnych gminy Legnica tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Młodzieżowego Centrum 

Kultury, Straży Miejskiej czy Legnickiej Biblioteki Publicznej. 

 

Mając na względzie nowe możliwości wsparcia środowiska osób 

z niepełnosprawnościami Samorząd Legnicki już kilka lat temu przystąpił do 

realizacji w Legnicy pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”. 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji. Szczegółowe cele programu skupione są na 

przygotowaniu beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia do 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; przygotowaniu w/w do aktywizacji 

społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację 

lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych; umożliwianiu 

aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich 
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zatrudnienie; poprawę szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

poprzez podwyższanie kwalifikacji; wzrost kompetencji osób zaangażowanych 

w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na 

rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

Program zawarto w dwóch modułach działań: 

Moduł I to likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 

w tym: 

• likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B), 

• likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania), 

• likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie 

protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej protezy kończyny), 

• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej. 

Moduł II to działania ukierunkowane na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym. 

W pierwszym roku realizacji programu tj. roku 2012 do Urzędu wpłynęło 

17 wniosków o dofinansowanie, jednak weryfikacja formalna złożonych wniosków 

umożliwiła pozytywne rozpatrzenie i zrealizowanie jedynie 11 wniosków na łączną 

wartość dofinansowania na poziomie 43 000 zł. Właściwa polityka informacyjna oraz 

zwiększone środki finansowe pozwoliły na realizację w latach następnych po około 

80 umów rocznie, a wartość zaangażowanych środków przekraczała corocznie 

300 000 zł. Pomimo, iż przystąpienie Miasta Legnicy do przedmiotowego programu 

było dobrowolne, program zgodnie z zawartym przez Prezydenta Legnicy 

porozumieniem z PFRON, będzie  realizowany również w roku bieżącym, dając tym 

samym możliwość skorzystania z pomocy coraz większej liczbie 

niepełnosprawnych  mieszkańców miasta. 

W roku 2018 z różnych form wsparcia w ramach programu skorzystało 

68 osób z niepełnosprawnością. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym otrzymało w obu semestrach roku akademickiego 

2018/2019 46 studentów. Jednocześnie z dofinansowania do zakupu sprzętu 

elektronicznego, naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

zakupu najnowocześniejszych protez kończyn dolnych, dopłaty do kursu 

prawa jazdy kat. B oraz zapewnienia opieki nad dziećmi w placówkach 

wychowania przedszkolnego skorzystały łącznie 22 osoby. 
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Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

Ważnym elementem oddziaływania władz lokalnych na środowisko osób 

niepełnosprawnych jest sytuacja, w której osoby niepełnosprawne oraz organizacje 

społeczne, w tym również jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej ze 

strony Prezydenta oraz jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Legnicy, 

mogą liczyć na szeroko rozumiane wsparcie w zakresie realizowanych zadań 

i rozwiązywaniu wielu problemów z którymi osoby niepełnosprawne spotykają się na 

co dzień. 

Dobra współpraca organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne 

działających na terenie Legnicy z Prezydentem Miasta Legnicy, Społeczną Radą ds. 

Osób Niepełnosprawnych oraz wieloletnia współpraca z organizacjami społecznymi 

pozwala stwierdzić, iż w Legnicy środowisko osób niepełnosprawnych posiada 

mocną, wiarygodną i wpływową reprezentację, wyrażającą swoją opinię w zakresie 

spraw dotyczących życia codziennego lokalnej społeczności osób 

niepełnosprawnych. 

Współdziałanie wszystkich środowisk i jednostek sprawia, że w Legnicy 

realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych jest płynna, a posiadane 

środki finansowe zostają wydatkowane w sposób racjonalny i skuteczny. 

 

5.3. Polityka senioralna.  

 

Miejska Rada Seniorów w Legnicy formalnie działa od momentu powołania 

Uchwałą Nr XLlll/450/l4 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy oraz nadania jej statutu.  

Warunki organizacyjne niezbędne do funkcjonowania i prawidłowej pracy 

Rady Seniorów zapewniał Urząd Miasta w Legnicy. Praca Rady odbywała się 

w Zespołach Zadaniowych: 

• Zespół  ds. integracji ze środowiskiem, 

• Zespół ds. działania w sferze poznawczo – intelektualnej, 

• Zespół ds. działania w sferze kultury fizycznej - wymiar zdrowotny, 

rekreacyjny, sportowy i turystyczny, 

• Zespół ds. działania w sferze artystyczno – kulturalnej. 

 

W 2018 r. za obszar działania MRS przyjęła sfery takie jak: 

• wspieranie wszelkich form aktywności osób starszych, 

• zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, 

• solidarność międzypokoleniowa, 

• budowanie pozytywnego społecznego wizerunku i autorytetu starszego 

pokolenia, 

• profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, 

• rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. 

W zakresie działań związanych z polityką senioralną organizatorem szeregu imprez 
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było Legnickie Centrum Kultury. W roku 2018 odbyło się 44 różnorodnych wydarzeń 

takich jak: warsztaty i wykłady, zabawy i karnawały, biesiady i spotkania, w których 

udział brało 2 600 uczestników.  Miejska Rada Seniorów włączała się również 

w różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na życie miasta takie jak np. LBO, gdzie 

środowiska senioralne były inicjatorami składanych wniosków. 

 

Jedną z prężniej działających inicjatyw skierowaną do aktywnych seniorów jest 

Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW), który powstał w oparciu o uchwałę 

Rady Miejskiej Legnicy nr VI/60/07 z dnia 26 marca 2007 r. i swoją działalność 

rozpoczął w dniu 26 września 2007 roku. Obecnie działa w strukturze Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Rok akademicki 2018/19 jest 12 

rokiem działalności LUTW. 

Liczba słuchaczy systematycznie zwiększa się i w roku akademickim 2018/19 

wynosiła 450 osób. Zajęcia dla słuchaczy odbywają się w kilku lokalizacjach na 

terenie miasta. W budynku CKZiU przy ul. Lotniczej (50 grup), przy ul. Grunwaldzkiej 

(6 grup), w Młodzieżowym Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza (2 grupy), w VII 

Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Radosnej (10 grup).  

Słuchaczom proponuje się: 

• zajęcia sportowe – gimnastykę ogólnorozwojową, siłownię, basen, jogę, 

zumbę, aerobic, taniec towarzyski, 

• zajęcia artystyczne – historię sztuki, malarstwo na poziomie początkującym 

i zaawansowanym, ceramikę, rękodzieło, warsztaty teatralno-literackie, chór, 

• języki obce na trzech poziomach zaawansowania – angielski, niemiecki, 

rosyjski, włoski, 

• zajęcia wykorzystujące technologię informatyczną - komputerowe, grafiki 

komputerowej i fotografii cyfrowej, obsługi urządzeń mobilnych, 

• zajęcia humanistyczne – psychologia społeczna, język migowy, gimnastyka 

umysłu; 

• inne tj. edukację regionalną, dietetykę, kuchnie różnych narodów. 

Uniwersytet jest członkiem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za 

pośrednictwem Federacji pozyskuje środki pozabudżetowe, również z programu 

ASOS (złożony w 2018 roku wniosek uzyskał dotację w wysokości 90 850 zł). 

W ramach Federacji Legnicki UTW współpracuje z 25 innymi uniwersytetami 

trzeciego wieku z Dolnego Śląska uczestnicząc wspólnie w imprezach 

i uroczystościach oraz projektach. W 2018 r. słuchacze uniwersytetu byli 

uczestnikami projektu „Letnia Akademia Seniora – Senior Lider” biorąc udział w cyklu 

warsztatów dla seniorów we Wrocławiu, Karpaczu i Wałbrzychu.   

Słuchacze LUTW aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. Grupa malarska 

organizuje otwarte wystawy swoich prac. Występy uczelnianego Chóru Amabile 

i Kabaretu Idylla mają możliwość podziwiania wszyscy mieszkańcy Legnicy. Chór 

Amabile co roku zdobywa laury w Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznie 

Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas” pod patronatem Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego. 
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Następnym podmiotem działającym na rzecz seniorów jest Środowiskowe 

Centrum Integracyjno-Profilaktyczne, które zaspokaja potrzebę aktywności 

obywatelskiej w życiu kulturalnym, publicznym, poprawę sprawności fizycznej oraz 

przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dorosłych mieszkańców 

miasta, w tym seniorów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty artterapii. 

Zajęcia plastyczne miały na celu poznawanie podstawowych technik plastycznych 

i tworzenie rękodzieła artystycznego. W trakcie warsztatów uczestnicy ćwiczyli 

techniki zdobnicze oraz  nabywali nowe umiejętności do pracy w zespole  

Zajęcia z psychologiem w ramach warsztatów z cyklu Klub Przyjaciół Psychologii 

adresowane były do osób pragnących wzbogacić swoją wiedzę w zakresie 

profilaktyki zdrowia emocjonalnego, komunikacji interpersonalnej, rozwoju 

osobistego. Uczestnicy Klubu spędzają razem czas, rozwijają swoje zainteresowania 

oraz uczestniczą w prelekcjach i dyskusjach. Klub podejmuje wiele działań, aby 

zaktywizować swoich uczestników, zintegrować ich ze społecznością lokalną oraz 

z innymi seniorami. W tym celu organizowane były wspólne wyjścia do kina, 

spotkania z innymi ośrodkami, klubami i organizacjami zajmującymi się problematyką 

osób starszych.  

Bywalcy Centrum, którzy zmagają się z osobistymi trudnościami mają także 

możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz wsparcia 

pracownika socjalnego. Pomoc psychologiczna oraz wsparcie pracownika socjalnego 

jest szczególnie istotną formą pomocy dla osób w wieku senioralnym, które 

przeżywają trudności wynikające z zakończenia aktywności zawodowej, utraty 

bliskiej osoby czy też poczucia osamotnienia.  

Praca w ramach modułu Sport, umożliwiła uczestnikom Centrum udział w różnych 

formach aktywności ruchowej dostosowanej do ich wieku i stanu zdrowia.  

 

W ramach modułu Edukacja prowadzone były zajęcia informatyczne mające 

na celu przekazanie wiedzy potrzebnej do obsługi komputera i bezpiecznego 

korzystania z Internetu, w tym między innymi do prowadzenia bankowości 

elektronicznej lub bezpiecznych zakupów w Internecie. 

W ramach zajęć języka angielskiego uczestnicy mieli możliwość nauczyć się podstaw 

gramatyki, słownictwa z podstawowych dziedzin oraz swobodnej komunikacji 

z zakresu prostych, codziennych tematów.  

Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do Pragi zorganizowany w dniach 15 -

16 maja 2018 roku. W planie wycieczki było między innymi zwiedzanie starego 

miasta oraz rejs statkiem po Wełtawie. W trakcie minionego roku szkolnego 2017/18 

Zespół Pedagogiczny Centrum przeprowadził z uczestnikami zajęć 204 konsultacji, 

a z usług Centrum korzystało 148 osób, w tym 66 osób to nowe zgłoszenia.  

 

Z myślą o bezpieczeństwie legnickich seniorów Funkcjonariusze Straży 

Miejskiej cyklicznie prowadzili akcje pod hasłem „Bezpieczny i Aktywny Legniczanin”. 

Realizowany w roku 2018 program prewencyjno-profilaktyczny opracowany przez 

strażników miał na celu uświadomienie i unikanie zagrożeń w codziennym życiu oraz 

ochronę seniorów przed oszustwami. Dodatkowo przeprowadzono zajęcia 
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praktyczne tj. kurs „Samoobrony dla seniorów”. Celem kursu była nauka właściwych 

reakcji i zachowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.  

Kolejną instytucją realizującą inicjatywy na rzecz seniorów jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, w którego strukturze funkcjonują trzy 

placówki świadczące pomoc: Dom Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1, Klub 

Senior + przy ul. Moniuszki 9/2 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 

11. Codzienne zajęcia prowadzone w placówkach inspirują osoby starsze do 

konstruktywnego spędzania czasu wolnego, zdobywania umiejętności społecznych, 

nawiązywania relacji, a także przełamywania barier w interakcjach międzyludzkich. 

Zajęcia przyczyniają się do podniesienia poziomu samodzielności i poczucia własnej 

wartości.  

W przypadku kiedy pomoc instytucji i rodziny nie zabezpiecza potrzeb osoby 

starszej, a wymaga ona całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy oferuje pomoc 

w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej. Mieszkańcy Legnicy 

w przypadku powstania takiej konieczności najczęściej wybierają Dom Pomocy 

Społecznej przy ul. Grabskiego 11. Placówka świadczy pomoc całodobową seniorom 

i osobom chorym somatycznie  w zakresie: usług bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających i pielęgnacyjnych.  

W Magazynie Miejskim „Legnica.eu”, stałe miejsce zajmowała rubryka 

dedykowana seniorom, która miała na celu zaktywizowanie środowiska osób 

starszych w  taki sposób, by twórczo i z satysfakcją uczestniczyli w życiu miasta. Na 

bieżąco aktualizowana była strona internetowa Urzędu Miasta Legnicy STREFA 

SENIORA. Strona zapewniała, szybki i łatwy dostęp do interesujących informacji.  

Urząd Miasta w Legnicy udostępniał skrzynkę kontaktową do składania uwag 

i wniosków dotyczących polityki senioralnej w naszym mieście. Skrzynka usytuowana 

jest na parterze – w holu Urzędu Miasta w Legnicy Plac Słowiański 8. Złożone 

wnioski i uwagi rozpatrywane są przez Miejską Radę Seniorów w Legnicy we 

współpracy z władzami miasta.  

 

6. SPRAWY SPOŁECZNE. 

 

6.1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Legnicy, przyjęta 

Uchwałą Nr XXXIII/356/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 roku. 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Legnicy określa 

główne problemy społeczne, kierunki działań oraz wyznacza 10 celów operacyjnych, 

które przeciwdziałają zdefiniowanym problemom. 

Przeciwdziałanie bezdomności 

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy od dnia 

1 czerwca 2017 r. funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki 

z Dzieckiem z siedzibą przy ul. Przemysłowej 5. Schronisko jest ośrodkiem wsparcia 
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i pełni funkcje zabezpieczające schronienie, posiłek, odzież osobom tego 

pozbawionym i osobom korzystającym z usług nie będących mieszkańcami ośrodka. 

Placówka dysponuje 54 miejscami, w tym 6 miejscami dla kobiet. Dom Samotnej 

Matki z Dzieckiem dysponuje 8 miejscami dla matek z dziećmi. Ośrodki czynne są 

całodobowo. Do Schroniska dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem 

przyjmowane są osoby bezdomne z terenu Gminy Legnica, jak również świadczona 

jest krótkoterminowa pomoc osobom bezdomnym spoza Legnicy na zasadach 

określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W placówce od poniedziałku 

do soboty wydawanych jest ok. 200 posiłków dziennie, z których korzystają osoby 

bezdomne jak również mieszkańcy Legnicy. Osoby, które trafiają do placówek mają 

zapewnione podstawowe usługi medyczne, kąpielowe, fryzjerskie i pralnicze. Z uwagi 

na fakt, iż osoby bezdomne wymagają bardzo zindywidualizowanego podejścia, 

pracownicy socjalni Noclegowni przywiązują dużą wagę do świadczenia pomocy 

w formie pracy socjalnej i towarzyszą swoim podopiecznym w podejmowanych przez 

nich działaniach. Pracownicy współpracują z Policją, Służbą Ochrony Kolei, Strażą 

Miejską, PCK, ZGM, Urzędem Miasta, Miejską Izbą Wytrzeźwień, Poradniami 

Zdrowia Psychicznego, Ośrodkami Terapii Uzależnień od Alkoholu, Miejskim 

Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, placówkami Służby Zdrowia 

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ludzi wykluczonych społecznie, jak również 

z Koordynatorem ds. Dzieci Krzywdzonych Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP 

w Legnicy. 

Przeciwdziałanie bezrobociu 

Realizowano szereg zadań w zakresie aktywizacji bezrobotnych, identyfikacji 

ich potrzeb, edukacji, promowano wśród pracodawców instrumenty rynku pracy. 

Wspierano aktywne formy poszukiwania pracy zarówno wśród młodzieży, 

bezrobotnych jak i osób niepełnosprawnych. Szereg działań i zaangażowanie 

wszystkich instytucji oraz organizacji w aktywną politykę i ochronę rynku pracy 

przyniosło pozytywne rezultaty w postaci utrzymującego się spadku bezrobocia. 

Zrealizowano szereg projektów, programów jak i działań zapobiegających 

i łagodzących skutki bezrobocia. W chwili obecnej trwa proces tworzenia Centrum 

Integracji Społecznej, które prowadzić będzie reintegrację społeczno-zawodową 

i angażować w swoich działaniach osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Poprawa warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

W ramach zdefiniowanego celu realizowano szereg działań zapewniając 

osobom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki społecznego i zawodowego 

funkcjonowania poprzez zabezpieczenie socjalne, likwidację barier, rozwój usług, 

oraz zapewnianie dostępu do uczestnictwa w kulturze, sporcie, turystyce i rekreacji. 

Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym tworzono warunki do zachowania 

samodzielności i niezależności w miejscu zamieszkania. Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych opisane zostały szerzej w części dotyczącej realizacji Miejskiego 

Programu Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Legnicy w latach 

2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/470/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 

czerwca 2014 roku. 
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Cel osiągano poprzez diagnozowanie zjawisk patologicznych, rozwijanie 

interdyscyplinarnych działań, doskonalono umiejętności i kompetencje służb, 

wzmacniano poradnictwo, terapię i edukację oraz wdrażano programy edukacyjne 

i profilaktyczne. Opierając się na przekazanych sprawozdaniach z jednostek 

realizujących cele strategii, należy stwierdzić, że podjęte i realizowane kierunki 

działań profilaktycznych, szczególnie wobec dzieci i młodzieży szkolnej  jak 

i naprawcze wobec osób stosujących przemoc w rodzinie z całą pewnością należy 

kontynuować. Działania podejmowane w mieście w celu przeciwdziałania 

alkoholizmowi opisane zostały szczegółowo w części dotyczącej realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, przyjętego Uchwałą Nr XL/427/17 Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 roku. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są 

w Legnicy głównie przez Zespół Interdyscyplinarny. W celu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie powoływane są grupy robocze. Podstawowym zadaniem grupy 

roboczej jest dokonanie wnikliwej diagnozy sytuacji rodziny, w której stwierdzono 

przemoc i opracowanie planu pomocy rodzinie. Działania interdyscyplinarne grupy 

roboczej pozwalają na wspólne określenie działań i podejmowanie konkretnych 

zadań przez poszczególnych członków grupy roboczej. 

Pierwszym podstawowym zadaniem grupy roboczej jest podjęcie działań 

mających na celu zatrzymanie przemocy i opracowanie planu działań celem 

stworzenia bezpiecznych warunków dla ofiar, szczególnie dzieci. Przyczyną 

występowania przemocy w rodzinie jest najczęściej problem alkoholowy sprawcy, 

choroba psychiczna, zaburzenie osobowości, bezradność życiowa. Grupy robocze 

spotykają się systematycznie w zależności od planu pomocy. Monitorują sytuacje 

rodzin, dokumentują  podejmowane działania oraz ich efekty. 

Członkowie Zespołu zapoznani są ze specyfiką pracy poszczególnych podmiotów 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu zintegrowania 

i skoordynowania działań podejmowanych wobec tego zjawiska. W ramach pracy 

Zespołu na spotkania z członkami grup roboczych zapraszane były osoby 

doświadczające przemocy oraz osoby podejrzane o jej stosowanie. Zarówno jednym 

i drugim proponowane były spotkania indywidualne z psychologiem bądź udział 

w grupie wsparcia. Sprawcy byli informowani i motywowani do udziału w programie 

korekcyjno-edukacyjnym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Członkowie grup roboczych oprócz rozmowy, wypełniali także kolejne egzemplarze 

Niebieskich Kart z osobą doświadczającą przemocy domowej. Zespół 

interdyscyplinarny w ramach swojej działalności, przekazywał również informacje do 

organów ścigania o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. 

Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zostały opisane szerzej 

w części dot. realizacji gminnego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015 - 2018, przyjętego Uchwałą Nr X/80/15 

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2015 roku oraz gminnego programu 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2016 - 2020,  przyjętego uchwałą Nr XV/136/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 

28 grudnia 2015 roku. 

Poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin 

Realizowano wszystkie kierunki działań począwszy od zabezpieczenia 

socjalnego, rozwój aktywnej integracji, poradnictwo, wzmacnianie funkcji opiekuńczo 

- wychowawczych rodzin, reintegrację zawodową oraz współpracę różnych służb. 

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej otrzymywali adekwatne wsparcie 

w procesie usamodzielnienia poprzez materialną i rzeczową pomoc umożliwiającą 

samodzielne funkcjonowanie w środowisku. W roku 2018 trzynastu pełnoletnich 

wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie na łączną kwotę 

70 816,00 zł. Osiemnaście osób skorzystało z pomocy na zagospodarowanie, na co 

przypadła kwota 90 615,86 zł. 

Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do placówek wsparcia dziennego 

W roku 2018 w Legnicy funkcjonowało 7 placówek wsparcia dziennego, w tym 

3 placówki specjalistyczne. Placówki wsparcia dziennego to 4 katolickie świetlice 

profilaktyczno – wychowawcze działające przy parafiach. Placówki specjalistyczne 

tworzą: Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży funkcjonujący 

w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dwie Świetlice 

Terapeutyczne Nr 1 i Nr 2. Placówki te zapewniały opiekę wychowawczą dzieciom 

z zaburzeniami zachowania, wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla 

rozwoju, którym rodzice nie mogli zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych. Tworzyły warunki do nauki, rozwijały zainteresowania i uzdolnienia 

wychowanków, łagodziły niedostatki wychowawcze w rodzinie i dążyły do 

eliminowania zaburzeń zachowania. W 2018 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 194 

osoby, w tym 98 dzieci i 96 dorosłych, natomiast pomocą i wsparciem obu świetlic 

terapeutycznych objętych było 320 dzieci. Pobyt w placówce był dobrowolny 

i nieodpłatny. Oferowane formy pomocy obejmowały zajęcia specjalistyczne, 

w których realizowano program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym 

terapię pedagogiczną, psychologiczną, resocjalizacyjną. Wychowankowie otrzymali 

pomoc dydaktyczną, psychologiczną, a przede wszystkim opiekuńczo - 

wychowawczą. Opieka prowadzona w formie kół zainteresowań pomagała dzieciom 

w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego w postaci zajęć 

rekreacyjno-turystycznych. Działania te wspierane były ze środków uzyskanych za 

wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na realizację programów profilaktycznych 

z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Warunkiem 

otrzymania dotacji celowej z budżetu gminy było złożenie oferty zgodnej z kierunkami 

określonymi w w/w programach, m. in. na realizację programów terapeutycznych, 

prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Zapewnienie zastępczych środowisk rodzinnych 

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pełni Miejski Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Legnicy (Zespół ds. Pieczy Zastępczej). W 2018 roku 

prowadzona była kampania informacyjna o szerokim zasięgu, dotycząca możliwości 

współpracy. Wszelkie informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, 

zamieszczone zostały na stronie internetowej Ośrodka. Ulotki informujące o rodzinnej 

pieczy zastępczej z kontaktami umieszczono w legnickich szkołach, poradniach 

psychologiczno - pedagogicznych, placówkach wsparcia dziennego i innych 

instytucjach działających na rzecz rodziny i dziecka. Ideę rodzinnych środowisk 

zastępczych propagowano także w legnickich mas-mediach. W 2018 roku, 

dotychczasowe działania poszerzono o apel propagujący ideę rodzicielstwa 

zastępczego. Apel został odczytany podczas niedzielnych nabożeństw w kościołach 

katolickich w Legnicy oraz skierowany do wspólnot zielonoświątkowych 

i grekokatolickich.  

W roku 2018 zgłosiło się 19 osób zainteresowanych różnymi formami rodzinnej 

pieczy zastępczej. Po dokonaniu wstępnej akceptacji, na podstawie analizy 

sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, do udziału w szkoleniu dla 

opiekunów zastępczych zgłoszono 7 osób. 

W roku 2018 przebadano 27 osób, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej w tym: 9 kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową oraz 

18 kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną. 

Pomimo cyklicznie podejmowanych w Legnicy działań zachęcających do tworzenia 

zawodowych rodzin zastępczych, liczba osób chętnych do prowadzenia rodzin 

zastępczych wciąż jest niewystarczająca. 

Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi 

W oparciu o ustawę o pomocy społecznej do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym, należy świadczenie usług opiekuńczych w miejscu. Ta 

forma pomocy adresowana jest do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione. Zakres usług 

opiekuńczych obejmuje wykonywanie następujących czynności: pomoc 

w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Budowa lokalnej sieci współpracy organizacji społecznych i instytucji 

Analiza informacji przekazywanych na bieżąco przez instytucje i organizacje 

zaangażowane w realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

pozwala uznać, ze miasto posiada duży potencjał życia społecznego. W optymalny 

sposób wykorzystywano własne zasoby, możliwości materialne oraz personalne 

niezbędne do rozwiązywania problemów społecznych oraz osiągania celów Strategii. 

Wśród nakładów ponoszonych przez Gminę na realizację celów Strategii istotną rolę 

odegrały wydatki MOPS, którego działania w całości się w nią wpisują. 

Wielokierunkowe spektrum działań podejmowanych w ramach Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Legnicy sprawia, iż niektóre z zadań 

wpisują się w więcej niż jeden cel Strategii. Biorąc pod uwagę strukturę 

mieszkańców, statystki bezrobocia oraz dane dotyczące świadczeniobiorców pomocy 

społecznej w ostatnich latach, należy potwierdzić słuszność kierunków działań 

wskazanych w dokumencie, ponieważ z jednej strony stanowią  odpowiedź na 
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najistotniejsze problemy społeczne mieszkańców, z drugiej okazują się być 

działaniami skutecznymi, zatem wartymi kontynuacji, rozwijania i doskonalenia.  

Większość zadań realizowanych w ramach Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych leży w kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, który corocznie, w celu przedłożenia Radzie Miejskiej, sporządza 

sprawozdanie ze swej działalności. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za rok 2018 przyjęte zostało przez Radę Miejską Legnicy 

podczas sesji w dniu 25 lutego 2019 roku. 

 

6.2. Gminny Program Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na lata 2016 - 2018, 

przyjęty Uchwałą Nr XV/138/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku.  

 

Celem podejmowanych w 2018 roku działań w ramach Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na lata 2016 – 2018 było podniesienie 

świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, wzmocnienie roli, kompetencji 

i funkcji rodziny poprzez prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych 

i edukacyjnych, zwiększanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz 

aktywizację społeczno-zawodową rodzin, ograniczanie liczby dzieci kierowanych do 

pieczy zastępczej oraz liczby rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Poprawa funkcjonowania rodzin to w konsekwencji przeciwdziałanie umieszczaniu 

dzieci w pieczy zastępczej. Wsparcie rodzin w kryzysie udzielane było w miejscu 

zamieszkania bez konieczności odseparowywania dzieci od rodziców. Zadania 

z zakresu wspierania rodziny realizowane były w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz organizacjami społecznymi. Działania 

prowadzone były za zgodą rodzin i przy aktywnym ich udziale, z uwzględnieniem 

zasobów własnych. 

W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, zgodnie 

z zadaniami wynikającymi z w/w ustawy oraz celami zawartymi w Gminnym 

Programie Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy realizował zadanie związane 

z zapewnieniem rodzinom przeżywającym trudności, wsparcia, pomocy oraz dostępu 

do specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania, rodzinom będącym 

w kryzysie, zapewniona została pomoc specjalistyczna, finansowa oraz pomoc 

w formie pracy socjalnej i asystenta rodziny: 

• z darmowego poradnictwa prawnego skorzystało 281 rodzin, 

• z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej skorzystało 858 osób 

dorosłych i 92 niepełnoletnie. 

Dział Pracy Socjalnej MOPS, który mieści się przy ul. Chojnowskiej 112 w Legnicy, 

zatrudniał 42 pracowników socjalnych oraz 6 asystentów rodziny. Działania 

pracowników służyły przede wszystkim wzmocnieniu klientów w odzyskaniu 
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zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz organizowaniu warunków 

sprzyjających temu celowi. W 2018 r. pomocą finansową, rzeczową i pracą socjalną 

objęto 3 358 rodzin, łącznie 5 293 osoby. 

Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków podejmowali następujące 

działania: 

• Uczestniczyli w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego d/s 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i prowadzili pracę socjalną 

nakierowaną na rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie. W 181 

środowiskach prowadzili monitoring w ramach procedury „Niebieskiej 

Karty”. W 20 przypadkach pracownik socjalny był osobą wszczynającą 

powyższą procedurę, 

• W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin, typowali osoby i zawierali 

kontrakty socjalne w sprawie prac społecznie użytecznych. W 2018 r. 

wytypowano 56 osób do uczestnictwa w pracach społecznie 

użytecznych, w tym 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 

(PAI). 

• Kwalifikowali dzieci z najuboższych rodzin do wypoczynku letniego, z tej 

formy pomocy skorzystało 109 dzieci. 

• Wnioskowali o pomoc w formie posiłków, tą formą pomocy objęto 688 

rodzin, w tym 656 dzieci. 

• Wypełniali karty informacyjne do fundacji w celu uzyskania wsparcia 

finansowego dla rodzin z problemem niepełnosprawności. W 2018 r. 

wypełnione zostały 42 karty informacyjne. 

• Przeprowadzali wywiady środowiskowe, kompletowali dokumenty oraz 

podejmowali inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem 

różnorodnych form pomocy. 

• Ustalali wspólnie z rodzinami plan działań w formie kontraktu socjalnego. 

W 2018r. zawarto 99 kontraktów socjalnych. 

• Wnioskowali o udzielenie pomocy w formie dostępu do świadczeń 

zdrowotnych, w w/w sprawie przeprowadzono 626 postępowań. 

• Informowali i kwalifikowali osoby do uzyskania tej formy pomocy z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanym w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

W Legnicy do realizacji programu przystąpił Caritas Polska. Żywność 

wydawana była w wybranych parafiach w Legnicy. W 2018 r. pracownicy 

socjalni wydali rodzinom 631 skierowań.  

• Przeprowadzili 24 wywiady środowiskowe w rodzinach, w których istniało 

podejrzenie wydatkowania świadczenia wychowawczego, tzw. 500 plus, 

niezgodnie z celem lub jego marnotrawienia. 

W przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, działania pracownika socjalnego w środowisku 

wspierane były przez asystenta rodziny. W 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej na podstawie umowy o pracę w ramach zadaniowego czasu pracy 
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zatrudnionych było 6 asystentów rodziny. Powyższe zadanie w 2018 r. było 

finansowane ze środków własnych gminy oraz z budżetu państwa w ramach 

resortowego programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 318 130,94 zł, z czego 

dotacja z budżetu państwa wynosiła 83 551 zł, natomiast środki własne gminy 

234 579,94 zł. 

Do zadań asystenta rodziny należało, w szczególności: 

• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, 

• prowadzenie dokumentacji planu pracy z rodziną, 

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych, 

• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 

pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodzin, 

• monitorowanie sytuacji rodzin po zakończeniu pracy z rodziną, 

• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

• współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodziny. 

 

Asystenci rodziny w 2018 r. objęli pomocą 86 rodzin, w których wychowuje 

się 207 dzieci w wieku do 18 lat. W 2018 r. zakończono pracę z 29 rodzinami, 

w tym: 9 rodzin zrealizowało plan pracy dotyczący usamodzielnienia się, 

7 rodzin zrezygnowało z tej formy pomocy w trakcie realizacji planu, natomiast 

w 9 środowiskach, z uwagi na  niewywiązywanie się z planu działania i unikanie 

kontaktu zakończono pracę asystenta rodziny, a w 4 rodzinach zakończono pracę 

z powodu zmiany miejsca zamieszkania poza Legnicę, w tym 3 wyjechały poza 

granicę kraju.  W 2017 roku 2 rodziny były objęte pomocą w formie asystenta rodziny 

na wniosek Sądu, w 2018 roku ilość wzrosła do 5 rodzin. Przeciętny czas pracy 

asystenta z rodziną wynosił 26  miesięcy. 

Do przykładów działań asystentów rodziny, zatrudnionych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej  w Legnicy, które przyniosły najlepsze rezultaty zaliczyć należy: 

• rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin, 

• integracja i reintegracja rodzin, 

• podniesienie świadomości rodzin odnośnie planowania i prawidłowego 

funkcjonowania, 

• zauważanie nawet najmniejszego sukcesu i komplementowanie za to, 

• wykorzystywanie mocnych stron członków rodziny, 

• informowanie gdzie i w jaki sposób można szukać pomocy, 

• pomoc w redagowaniu pism, 
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• pomoc w dotarciu do lekarza i innych specjalistów. 

Od 2017 r. weszła w życie ustawa "Za życiem", która nałożyła na asystentów 

rodziny nowe zadania polegające na koordynacji wsparcia dla kobiet w ciąży i ich 

rodzin, zwłaszcza w  odniesieniu do kobiet posiadających zaświadczenie o ciężkim 

i  nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Kobiety 

w ciąży i ich rodziny będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem 

asystenta rodziny do gminy. Asystent rodziny – na wniosek osób uprawnionych – 

stanie się koordynatorem działań pomocowych. W 2018 roku MOPS nie odnotował 

takich zgłoszeń. 

Pracownicy Działu Pracy Socjalnej na wniosek organizatorów pieczy 

zastępczej, dokonali 206 analiz sytuacji w rodzinach biologicznych. Z rodzinami 

biologicznymi, które wyraziły wolę reintegracji swojej rodziny podjęto stosowne, 

często długofalowe działania w celu powrotu dzieci do domu, natomiast z wieloma 

rodzinami biologicznymi nawiązano kontakt, jednak rodzice nie wykazali chęci 

współpracy w celu powrotu dziecka do domu, spora część rodzin unika lub nie 

nawiązuje kontaktu. 

Asystenci rodziny i pracownicy socjalni mieli możliwość podnoszenia swoich 

kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, których 

celem było z jednej strony zapobieganie wypaleniu zawodowemu, a z drugiej 

zwiększenie posiadanych kwalifikacji, a tym samym zapewnienie profesjonalnej 

pomocy rodzinom. Pracownicy MOPS uczestniczyli między innymi w szkoleniu 

dotyczącym procedury „Niebieskie Karty” oraz w superwizji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia wewnętrzne dla asystentów rodziny 

dotyczyły zadań gminy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, interwizji pracy pomocowej i terapeutycznej, pracy z podopiecznym. 

 W strukturach MOPS w Legnicy funkcjonuje Ośrodek Pomocy Terapeutycznej 

dla Dzieci i Młodzieży, który jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego. 

Podstawowym zadaniem placówki jest towarzyszenie rodzicom w procesie 

wychowania dzieci i młodzieży. Obejmuje ona opieką dzieci i młodzież z rodzin, 

w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Z pomocy ośrodka 

korzystają młodzi ludzie mający trudne doświadczenia związane: z funkcjonowaniem 

w rodzinie, w której jedna z osób jest uzależniona od alkoholu bądź środków 

psychoaktywnych, z występowaniem przemocy fizycznej i psychicznej, 

z bezradnością wychowawczą swoich rodziców. 

 Ośrodek udziela pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz koryguje 

niewłaściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży. Zapewnia dzieciom i młodzieży 

opiekę pozaszkolną, pomoc w rozwijaniu zainteresowań oraz pomoc 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych. Każde dziecko ma 

opracowany indywidualny plan pomocy, który jest podstawą do prowadzenia pracy 

z dzieckiem. W 2018 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 194 osoby, w tym 98 dzieci 

i 96 osób dorosłych. 

 W związku z pobytem dzieci z terenu Legnicy w rodzinach zastępczych oraz 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów, Miejski 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

148 

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany był do współfinansowania pobytu 

nieletnich w pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania w 2018 r. przeznaczono 

kwotę 1 462 637,36 zł w związku z pobytem 41 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz 433 247,48 zł za pobyt 43 dzieci w rodzinach zastępczych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2018 r. oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z ustawowymi terminami 

sporządził i przekazał  Wojewodzie Dolnośląskiemu, w wersji elektronicznej, 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego sprawozdania rzeczowo-finansowe 

z zakresu wspierania rodziny. 

 Poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy działania w ramach 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na lata 2016 – 2018 

podejmowane były przez inne podmioty, tj. placówki wsparcia dziennego 

zapewniające dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz zajęcia 

socjoterapeutyczne. 

W 2018 roku pomocą i wsparciem obu legnickich Świetlic Terapeutycznych 

objętych było 320 dzieci. Najliczniej do placówek uczęszczali uczniowie szkół 

podstawowych – 241 osób. Stanowili oni 75% ogółu wychowanków. Dzieci  

brały udział w różnych formach zajęć organizowanych w świetlicach, m.in. w terapii 

pedagogicznej i psychologicznej, zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, 

matematyki i fizyki, j. angielskiego, informatyki, w zajęciach wychowawczych, 

w arteterapii, w terapii logopedycznej, w koloniach i półkoloniach zimowych oraz 

letnich. Dzieci objęte były również pomocą w formie dożywiania. W 2018 roku 

placówki dysponowały łącznym budżetem w wysokości 1 872 930,00 zł. 

 W 2018 roku w Legnicy dofinansowano z budżetu miasta 3 przyparafialne 

świetlice środowiskowe, które zapewniały dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc 

w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i rozwój zainteresowań. Gmina 

przeznaczyła na ten cel 80 000 zł. 

 Różne formy wspierania rodziny realizują także placówki oświatowe. Co roku 

pozyskiwane są środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na 

różnym etapie kształcenia. W 2018 roku gmina wydatkowała na ten cel 24 495 zł 

Z programu skorzystało 81 niepełnosprawnych uczniów ze szkół publicznych. Pomoc 

udzielana była na wniosek pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia, a także nauczyciela 

lub pracownika socjalnego. Wypłata dofinansowania następowała w formie refundacji 

wydatków po przedłożeniu dowodu zakupu.  

Ponadto uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zaistniałych zdarzeń losowych przyznawane są jednorazowo zasiłki 

szkolne. Z tej formy wsparcia skorzystali uczniowie mieszkający na terenie miasta 

Legnicy, którzy spełniają kryterium dochodowe na członka rodziny określone 

w ustawie o pomocy społecznej. W 2018 roku przyznano 1 214 stypendiów 

i 9 zasiłków szkolnych. Kwota wykorzystanych środków na ten cel wyniosła 

1 303 607,49 zł, w tym kwotę 260 721,50 zł stanowiły środki własne gminy 

Legnica, natomiast kwota 1 042 885,99 zł pochodziła z otrzymanej na ten cel 

dotacji. 

W okresie ferii zimowych i wakacji w każdym roku szkolnym dla dzieci 
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organizowane są półkolonie. W roku 2018 w mieście organizowano półkolonie w SP 

Nr 1, 4 i 7, MCK oraz Zespole Placówek Specjalnych. W czasie trwania turnusów 

organizowano m. in. wycieczki, wyjścia do kina i muzeum, zajęcia i warsztaty 

tematyczne, pikniki rodzinne. W ramach realizacji programów profilaktycznych 

promujących zdrowy styl życia uczestnicy półkolonii brali udział w zajęciach 

sportowych w salach gimnastycznych, na szkolnych boiskach oraz na 

basenach. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 1200 uczniów. Na 

półkolonie letnie i zimowe w ww. szkołach wydatkowano 591 244 zł, w tym 

148 783 zł z funduszu przeciwalkoholowego. 

 W roku 2014 roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie 

z którą Gmina wydaje rodzinom wielodzietnym karty uprawniające do wielu 

zniżek na terenie całego kraju. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej. Zniżki mogą oferować nie tylko 

instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Karta Dużej Rodziny 

przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, w formie 

tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej (na smartfonie). Rodzice mogą korzystać 

z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 

do osiągnięcia 25 lat. 

W 2018 roku Gmina zrealizowała 384 wnioski, z czego: 

• liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy: 

132, 

• liczba wniosków o uzupełnienie rodziny:  20, 

• 232 wnioski o przyznanie dodatkowej formy karty (elektronicznej), 

• liczba przyznanych duplikatów KDR:  36, 

• liczba przyznanych Kart dla nowego członka rodziny: 3, 

• liczba przyznanych nowych kart dla członka rodziny, który wcześniej był jej 

posiadaczem: 106. 

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych przyznał 1 422 karty, w tym 626 kart elektronicznych. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r., przyjęte 

zostało do akceptującej wiadomości na sesji Rady Miasta Legnicy w dniu 29 kwietnia 

2019 r. 

 

6.3. Program wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA 

RODZINIE”, przyjęty Uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 

2015 roku. 

 

Urząd Miasta Legnicy realizuje rządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych 

od czerwca 2014 roku. Celem programu jest promowanie modelu rodziny 

wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie 

szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. 

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny (KDR), jako 
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dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem 

dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Program jest podstawą do wprowadzenia 

udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do 

instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, 

parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do 

programu przystępują również instytucje takie jak jednostki organizacyjne 

funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea 

samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele. 

Każda instytucja, która przystąpiła do programu mogła wykorzystać w materiałach 

reklamowych lub informacyjnych znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".  

W roku 2018, Kartę Dużej Rodziny mogli otrzymać rodzice bądź małżonek 

rodzica, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 

roku życia lub do ukończenia 25 lat, w przypadku kontynuowania nauki lub bez 

ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności (na czas jego ważności). 

Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku jej 

utraty, kradzieży lub zgubienia wydawany jest duplikat. Zmiana danych w Karcie 

wymaga wydania nowego dokumentu. W praktyce KDR jest dokumentem 

identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Umieszczone są na niej następujące 

dane: imię i nazwisko osoby uprawnionej (rodzica lub dziecka), numer PESEL, termin 

ważności, numer karty, logo programu. 

Na przełomie 2014 i 2015 roku w Wydziale Zdrowie i Spraw Społecznych 

odbyło się kilka spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami legnickich rodzin 

wielodzietnych oraz Wydziałów UM: Infrastruktury Komunalnej, Oświaty, Kultury 

i Sportu, Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Rozwoju Miasta. W wyniku 

tych konsultacji zaproponowany został zakres ulg i zwolnień przewidzianych dla 

członków rodzin wielodzietnych. Korzystając jednocześnie z możliwości wynikających 

z art. 28 ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyjęte zostało rozwiązanie polegające na 

stosowaniu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jako dokumentu potwierdzającego 

prawo do korzystania z wprowadzonych samorządowym programem uprawnień. 

Rozwiązanie takie pozwoliło na płynne wprowadzenie do użytkowania Karty dla 

spełniających warunki mieszkańców Legnicy, a następnie bez konieczności ustalania 

odrębnych procedur, wzorów dokumentów, definicji  i narzędzi rozszerzać jedynie 

katalog ulg i uprawnień przyjętych w gminnym programie wsparcia legnickich rodzin 

wielodzietnych.  

 Program „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” to system ulg i zniżek dla 

legniczan – posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Gmina Legnica proponuje 

legnickim rodzinom wielodzietnym korzystanie z miejskiej oferty kulturalnej, 

sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na preferencyjnych warunkach, 

odciążając tym samym ich budżety domowe. 

Przedsięwzięcie to daje realne oszczędności dla dużych rodzin, ale jest również 

systemem partnerstwa samorządu i lokalnego biznesu. Każda legnicka firma może 

kierować do wielodzietnych rodzin dedykowaną ofertę, pozyskiwać w ten sposób 
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nowych klientów, a przy tym budować pozytywny wizerunek legnickiego small 

biznesu. 

 Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować 

zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte 

w swej ofercie dobra i usługi. Na koniec grudnia 2018 roku do Programu 

przystąpiło 45 Partnerów niepublicznych z którymi zawarto porozumienia.  

Podstawowymi celami przedmiotowego Programu są: 

• Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych 

i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci i młodzieży. 

• Promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego 

wizerunku. 

• Ułatwianie dostępu dla członków rodziny wielodzietnej do kultury, nauki, 

rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach. 

• Poprawa sytuacji demograficznej Legnicy. 

Cele Programu realizowane są poprzez: 

• Wprowadzanie systemu ulg, zwolnień i preferencji na usługi i dobra, 

oferowane przez uczestniczące w Programie jednostki organizacyjne Gminy 

Legnica oraz Partnerów. 

• Wykorzystywanie dostępnych w Gminie Legnica form promocji, w celu 

zaangażowania do udziału w Programie podmiotów, oferujących usługi 

i towary oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 

• Budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu 

korzystnych decyzji dla rozwoju rodziny. 

• Uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin w dokumentach strategicznych, 

programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd, we współpracy 

z organizacjami społecznymi, instytucjami i pracodawcami. 

 

 Obecnie w ramach  programu wsparcia rodzin wielodzietnych „LEGNICA 

PRZYJAZNA RODZINIE” z różnych form wsparcia oferowanych przez jednostki 

gminne (27 jednostek) oraz 45 podmioty niepubliczne korzystać może 1 044 

rodzin wielodzietnych, którym wydano 5 665 Kart Dużej Rodziny 

potwierdzających uprawnienia. 

 

6.4. „3-letni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Legnicy na lata 

2016 – 2018”, przyjęty Uchwałą Nr XX/199/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 

2016 roku. 

 

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Legnicy, od dnia 

1 stycznia 2012 r. pełni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy (Zespół do 

Spraw Pieczy Zastępczej), wyznaczony przez Prezydenta Miasta Legnica. W 2018 r., 

zgodnie z art. 76 ust 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(DZ.U. z 2017 r. poz. 697 j.t.). W roku 2018 MOPS jako organizator rodzinnej pieczy 
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zastępczej zrealizował następujące zadania: 

 W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, wszelkie informacje dotyczące rodzinnej pieczy 

zastępczej, zapraszające do podjęcia współpracy, w tym zakresie, zamieszczone 

zostały na stronie internetowej MOPS w Legnicy. Ulotki informacyjne, umieszczono 

w legnickich szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, placówkach 

wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i innych instytucjach 

działających na rzecz rodziny i dziecka. Ideę rodzinnych środowisk zastępczych 

propagowano także w legnickich mediach.  

 W 2018 r. do MOPS w Legnicy zgłosiło się 19 osób zainteresowanych różnymi 

formami rodzinnej pieczy zastępczej. Po dokonaniu wstępnej akceptacji, na 

podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, do udziału w 65-

godzinnym szkoleniu dla kandydatów na opiekunów zastępczych w ramach 

programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza (zgodnie  z licencją uzyskaną przez 

Towarzystwo NASZ DOM od Child Welfare League of America 1999 r., 

zatwierdzonym przez MPiPS - Decyzja Nr 27/2013/RZ z dnia 29.11.2013 r.) 

zaproszono 7 osób. Osoby te ukończyły szkolenie i otrzymały stosowne 

zaświadczenia: 1 osoba o uczestnictwie i 6 osób o ukończeniu szkolenia. Szkolenie 

prowadziło 2 certyfikowanych trenerów Programu PRIDE.  

 Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej zapewniał kandydatom do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej badania psychologiczne w celu uzyskania opinii 

psychologicznej pod kątem posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W 2018 r. przebadano 

27-u kandydatów do pełnia funkcji rodziny zastępczej: 9 kandydatów na rodzinę 

zastępczą niezawodową, 18  kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną. Po 

badaniach psychologicznych sporządzono opinie, z którymi zapoznano kandydatów. 

 Zgodnie z art. 46 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej dla funkcjonujących legnickich zastępczych środowisk rodzinnych, 

psycholog wydał 10 opinii psychologicznych dla 15 osób, o posiadaniu predyspozycji 

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. 

 MOPS w Legnicy wszystkim osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 

zapewniał możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz pomoc i wsparcie poprzez 

organizowanie różnorodnych szkoleń i grup edukacyjno-wspierających, na podstawie  

zatwierdzonych przez Dyrektora MOPS programów. Programy te realizowane były od 

stycznia do grudnia 2018 r. z dwumiesięczną przerwą wakacyjną. W ramach formy 

pracy grupowej zorganizowane zostały następujące spotkania: 

• 1 spotkanie szkoleniowe dla nowo utworzonych rodzin zastępczych, którego 

celem było szczegółowe zapoznanie z przepisami prawa dot. pieczy 

zastępczej, przedstawienie pełnej oferty pomocy i wsparcia MOPS 

skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. W spotkaniu uczestniczyło 

19 osób, 

• 4 spotkania edukacyjno-wspierające dla 2 rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, mające na celu zachowanie 
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i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego, 

• 30 spotkań edukacyjno-wspierających dla opiekunów zastępczych 

spokrewnionych niezawodowych. Spotkania stworzyły opiekunom doskonałą 

możliwość dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, 

wyposażyły ich w aktualną wiedzę z zakresu wychowania, co jest niezwykle 

istotne, biorąc pod uwagę fakt, iż opiekunami zastępczymi, w większości 

przypadków są osoby starsze. Program odpowiadał  na szczególne potrzeby 

zgłaszane przez opiekunów. W spotkaniach wzięło udział 79 osób, 

• 9 cyklicznych spotkań warsztatowych, plastycznych  dla dzieci do lat 7 - 

podopiecznych rodzin zastępczych i ich przyjaciół. Na warsztaty przychodziło 

od 8 do 10 dzieci. 

W ramach wspierania i podnoszenia jakości funkcjonowania legnickich 

rodzinnych środowisk zastępczych, prowadzone było poradnictwo specjalistyczne 

i psychoedukacja. W formie spotkań indywidualnych z pedagogiem i psychologiem 

Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, udzielono 234 porad specjalistycznych. 

Rodziny zastępcze korzystały także z różnorodnych form pomocy specjalistycznej 

oferowanej przez Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży MOPS 

w Legnicy. W 2018 r. 5 dzieci na wniosek opiekunów zastępczych, systematycznie 

uczestniczyło w zajęciach klubowych Ośrodka Pomocy Terapeutycznej i korzystało 

z terapii pedagogicznej oraz z pomocy psychologicznej. 

 Wszystkim rodzinom zapewniono indywidualną pomoc i wsparcie. W 2018 r. 

90 rodzin zastępczych, objętych zostało opieką 6 koordynatorów, z pozostałymi 

rodzinami pracowali pracownicy socjalni. Zorganizowano 2683 spotkań z rodzinami 

zastępczymi, opiekunami i podopiecznymi. Spotkania miały charakter  wizyt 

w miejscu zamieszkania, spotkań w siedzibie MOPS oraz w innych miejscach na 

terenie miasta. 

 Na terenie MOPS w Legnicy, na wniosek rodziców biologicznych, odbyły się 

43 spotkania rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi  w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Spotkania odbywały się przy udziale koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej lub pracowników socjalnych Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej. 

 W ramach edukowania  dzieci i młodzieży  w kierunku pokazywania 

alternatywnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, pracownicy Zespołu do 

Spraw Pieczy Zastępczej zorganizowali wspólne działania dla dzieci, młodzieży 

i opiekunów zastępczych, takie jak: 

• wyjścia na seanse filmowe do legnickiego kina ,,Helios”, 

• wyjścia do legnickiego teatru na spektakle dla dzieci, 

• wyjścia do kręgielni, 

• wyjścia na mecze piłkarskie MKS MIEDŻ LEGNICA, 

• zajęcia sportowe w sali legnickiego OSIR-u, 

• zajęcia sportowe na miejskim lodowisku, 

• wyjścia grupowe  do parku trampolin-Jumo heaven, 

• plenerowe zajęcia sportowe, 
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• plenerowe zajęcia plastyczne, 

• wyjścia do legnickiego muzeum. 

 Realizując swoje ustawowe zadania, organizator  rodzinnej pieczy zastępczej 

współpracował ze środowiskiem lokalnym, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, organizacjami społecznymi. W 2018 r. nawiązano 385 kontaktów 

z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka oraz sądami. 

 Dla każdego umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej opracował indywidualny plan pomocy 

dziecku. W 2018 r. sporządzono 38 indywidualnych planów pomocy dziecku, które 

modyfikowane były w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 

Sporządzono 340 modyfikacji planów pomocy dziecku, a także dokonano 33 ocen 

rodzin zastępczych. Oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonywał na posiedzeniach. Odbyło się 250 

posiedzeń w sprawie oceny sytuacji 183 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Ocena sytuacji dziecka przeprowadzana była dla dzieci do 3 roku życia co 

3 miesiące, natomiast w przypadku dzieci starszych, co 6 miesięcy. Po dokonaniu 

oceny, sformułowana został opinia dotycząca zasadności dalszego pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, która została przekazana do właściwego sądu opiekuńczego. 

Do Sądu Rodzinnego w Legnicy przekazano 340 opinii o zasadności pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej. 

 Dodatkowo organizator rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej raz na 

6 miesięcy, informował właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny biologicznej dziecka. 

Sporządzono 355 przedmiotowych informacji do Sądu Opiekuńczego. Na zlecenie 

Sądu sporządzono 29 opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 Rodziny zastępcze oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mieli 

zapewnioną możliwość korzystania z pomocy prawnej, w zakresie prawa rodzinnego. 

Udzielono 53 porady prawne. 

 Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej zgłosił do Ośrodka Adopcyjnego 

Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego we 

Wrocławiu 22 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, 7 dzieci z rodzin zastępczych 

spokrewnionych, 4 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych, 11 dzieci z rodzin 

zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. W/w Ośrodki 

Adopcyjne na posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej podjęły następujące decyzje, 

w stosunku do zgłoszonych dzieci: 

• 12 dzieci zakwalifikowano do przysposobienia (9 dzieci zostało 

adoptowanych), 

• wobec 8 dzieci odstąpiono od wszczęcia procedury kwalifikacyjnej, 

• 2 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia. 

 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspierał kierownika placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego tj. Rodzinny Dom Dziecka MOPS 

w Legnicy, w opracowaniu diagnozy dziecka, sporządzaniu indywidualnego planu 

pomocy dziecku i w jego modyfikowaniu. W 2018 r. sporządzono 10 modyfikacji 

indywidualnych planów pomocy dla wychowanków placówki rodzinnej. Kierownikowi 
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placówki udzielono także wsparcia w dokonaniu  okresowej oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Odbyły się  2 posiedzenia 

w sprawie oceny sytuacji 5 wychowanków umieszczonych w legnickiej placówce 

rodzinnej. 

 Wszyscy koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzili wymagane 

coroczne sprawozdania z efektów pracy. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jak również inni pracownicy merytoryczni 

Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w ramach współpracy z Centrum Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, mieli 

możliwości udziału w dwóch seminariach: 

• „Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej, co działa, co nie działa, a co 

szkodzi”. 

• „Neuroszkoła. Od wiedzy neurologów do praktyki nauczyciela”. 

Zapewniony został dostęp do szeregu szkoleń adresowanych zarówno do klientów 

jak i do pracowników MOPS. Były to między innymi następujące szkolenia: 

• Podstawy pracy z rodziną z problemem alkoholowym w ujęciu systemowym, 

szkolenie prowadzone przez specjalistę Polskiego Instytutu Eriksonowskiego 

w Łodzi. 

• Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, 

zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. 

• Zastosowanie uważności Mindfulness w pracy z dziećmi i dorosłymi w terapii 

rodziny z problemem alkoholowym oraz jako wsparcie osoby pracującej 

w obszarze pomagania. 

• Superwizje Zespołów MOPS w Legnicy pracujących z rodzinami dotkniętymi 

przemocą i problemem alkoholowym prowadzone przez Superwizorów 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Instytutu Integralnej Psychoterapii 

Gestalt w Krakowie. 

• Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży 

zorganizowany przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. 

• Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni Zespołu do 

spraw Pieczy Zastępczej, zgodnie z potrzebami, brali udział w comiesięcznych 

spotkaniach interwizyjnych z udziałem psychologów Zespołu Interwencji 

Kryzysowej i pedagogów  Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci 

i Młodzieży MOPS w Legnicy. 

• Systematycznie prowadzone były szkolenia wewnętrzne, w celu tworzenia 

warunków rozwoju osobistego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu 

(cykliczne: 2-godzinne spotkania odbywały się raz w tygodniu, z udziałem 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych 

pracujących z rodzinami zastępczymi i pedagoga, inicjowane przez kierownika 

Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej). 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r., 

przyjęte zostało do akceptującej wiadomości na sesji Rady Miasta Legnicy w dniu 

29 kwietnia 2019 r. 
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6.5. Realizacja programów na rzecz wyrównywania szans młodzieży. 

 

W roku 2018 realizowane były programy, których celem było zapewnienie 

równych szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie dostępu do 

materiałów dydaktycznych oraz stworzenie odpowiednich warunków społecznych. 

W zakresie tych działań realizowano: 

• projekt „Zintegrowani” w ramach RPO WD 2014 – 2020 – Gmina Legnica 

przystąpiła do projektu jako Partner, liderem jest Urząd Marszałkowski 

we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem 

i ograniczenie wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 

i ubóstwa podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych. Projekt „Zintegrowani" realizowany jest od września 

2018 r. przez kolejne 24 miesiące.  

Projekt przewiduje uczestnictwo wychowanków, członków rodzin 

i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii 

Grzegorzewskiej w Legnicy (Zespół Placówek Specjalnych). Całkowita 

wartość realizowanych zadań to kwota 13 650 000 zł dla 11 partnerów, 

z czego na Gminę Legnica (Legnicki Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy) przypada 407 408 zł. Wkład własny miasta to 56 880 zł.  

Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia 

uzyskają lub poszerzą podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego 

funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Poprzez uczestnictwo 

w kursach otrzymują wsparcie m. in. w zakresie zasad współżycia 

społecznego (savoir vivre w życiu codziennym), alternatywnego spędzania 

czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego), 

poradnictwa zawodowego. Uczestnicy projektu objęci będą terapią 

psychologiczną w formie zajęć arteterapeutycznych oraz floroterapeutycznych 

z elementami fotografiki. W ramach integracji społecznej otrzymają wsparcie 

w formie animacji lokalnej o charakterze teatralnym, muzycznym i tanecznym. 

Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie zaplanują swoją dalszą 

drogę zawodową. Unijne wsparcie umożliwi specjalistyczne wyposażenie 

szkolnych pracowni oraz przeprowadzenie zajęć o charakterze praktyczno-

poznawczym, jak np. wizyty w zakładach pracy czy instytucjach publicznych. 

Na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla Zespołu Placówek Specjalnych 

zaplanowano kwotę 113 750 zł. 

• Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zrealizowany 

był na mocy Uchwały Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka 

szkolna" w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 

1796). 
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Realizacja programu w 2018 roku obejmowała pomoc w formie 

dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia 

w zawodach. Pomoc udzielana była uczniom niepełnosprawnym: 

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera oraz uczniom z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Pomoc udzielana była uczniom uczęszczającym w roku 

szkolnym 2018/19 do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły 

I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, szkoły specjalnej 

przyspasabiającej do pracy a także dla uczniów klas IV-VI ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej II stopnia. Z tej formy pomocy mogli skorzystać także 

uczniowie klasy III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym pod warunkiem, że nie korzystają 

z podręczników zapewnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Pomoc udzielana była na wniosek pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia, 

a także na wniosek nauczyciela lub pracownika socjalnego. Wypłata 

dofinansowania następowała w formie refundacji wydatków po przedłożeniu 

dowodu zakupu. W roku szkolnym 2018/19 tą formą pomocy objęto 

81 uczniów niepełnosprawnych z 9 szkół prowadzonych przez Miasto Legnica 

(ZSI, ZPS, ZSE-M, ZSTiO, CKZiU, ZSS, I LO, II LO, V LO). Na realizację 

zadania wykorzystano środki w wysokości 24 494,81 zł pochodzące 

z otrzymanej na ten cel dotacji. 

 

7. RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA. 

 

7.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, przyjęty Uchwałą Nr XL/427/17 Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 roku. 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii adresowany jest do całej społeczności lokalnej i ma na 

celu ograniczenie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych związanych 

z nadmiernym spożywaniem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych 

oraz realizację zadań związanych z profilaktyką, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży. Pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w obszarze 
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wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania 

narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane działania są 

działaniami długofalowymi. Program realizowany jest we współpracy z wieloma 

partnerami, stosownie do rodzaju działań i środowiska, do którego są kierowane. 

 Polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa ukierunkowana jest na profilaktykę 

i redukcję szkód. Zajmuje ważne miejsce w działaniach jednostek powołanych do 

realizacji tych zadań na terenie gminy. Profilaktyka bazuje w głównej mierze na 

nauczaniu umiejętności skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi napięciami, 

będącymi między innymi źródłem sięgania po używki. Kierunkiem działań 

profilaktycznych jest zaprezentowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego 

czasu, atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży. Program jest  adresowany do całej 

społeczności miasta Legnicy. Realizowanie planowanych działań wymaga 

zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji długofalowych 

działań i wprowadzania nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy 

z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji 

i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych 

efektów. 

Gmina Legnica, w roku 2018, po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskich kampanii: 

• „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - celem kampanii była m. in. budowa poczucia 

własnej wartości, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia oraz 

ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań. 

Na ten cel przeznaczona została kwota ok. 6 000 zł., którą wydatkowano na 

poczęstunek i zakup nagród dla 5 laureatów konkursu. 

• „Postaw na rodzinę” - celem projektu był udział dzieci, młodzieży oraz ich 

rodziców i dziadków w festynie umożliwiającym wspólną zabawę i pozytywne 

przeżycia sportowe związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu 

w rodzinnym środowisku. Na ten cel przeznaczono kwotę ok. 43 260 zł. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w sposób ciągły prowadził działalność polegającą na: 

• udzielaniu informacji o problemach uzależnień i procedur związanych 

z podjęciem leczenia odwykowego,  

• wszczęciu procedur „Niebieska Karta”, 

• szkoleniu różnych grup zawodowych. 

 W 2018 r. podpisano łącznie 65 umów na realizację zadań profilaktycznych 

w formie: programów edukacyjnych, terapeutycznych, ogólnorozwojowych, 

festynów, rajdów, wycieczek i spektakli profilaktycznych. 

 W grudniu ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  

• W pierwszym konkursie dla podmiotów działających w sferze pożytku 

publicznego. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 342 500 zł. Podpisano 

umowy z 21 organizacjami.  

• W drugim konkursie dla osób fizycznych, jednostek organizacyjnych gminy, 
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samorządowych instytucji kultury i innych osób działających w sferze 

przeciwdziałania uzależnieniom. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 

844 085 zł. Środki rozdysponowano w sposób następujący: 

o Placówki wsparcia dziennego – 255 000 zł. 

o Punkty konsultacyjne – 41 717 zł. 

o Programy terapeutyczne – 15 525 zł. 

o Programy ogólnorozwojowe – 96 670 zł. 

o Programy profilaktyczno-edukacyjne – 72 165 zł. 

o Programy informacyjno-edukacyjne – 38 376 zł. 

o Programy konsultacyjne – 11 220 zł. 

o Festyny – 70 700 zł. 

o Wypoczynek zimowy – 85 322 zł. 

o Wypoczynek letni – 157 390 zł. 

 Z różnorodnych form wypoczynku zimowego skorzystało ok. 2 386 osób, koszt 

ogółem wyniósł 126 500 zł, natomiast z wypoczynku letniego skorzystało ok. 5 806 

osób, koszt ogółem wyniósł 297 790 zł. Łączny plan wydatków gminy na realizację 

zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku stanowiła kwota 

2 250 643,35 zł. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018, przyjęte 

zostało do akceptującej wiadomości na sesji Rady Miasta Legnicy w dniu 25 marca 

2019 r. 

 

7.2. Gminny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2015 - 2018, przyjęty Uchwałą Nr X/80/15 Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 29 czerwca 2015 roku.  

 

 Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy. Program 

skierowany był do mieszkańców, w szczególności do: 

• pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie, 

• osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, 

wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, 

• osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej, 

• osób, które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na 

wskazanie pracownika socjalnego, kuratora lub dzielnicowego. 

 

Udział w programie był bezpłatny. Zajęcia prowadzone były w małej grupie 

warsztatowej (do 12 osób). Spotkania odbywały się raz w tygodniu w domu 

Dziennego Pobytu MOPS przy ul. Korfantego.  Program obejmował dwie sesje 

indywidualne i 20 sesji grupowych. Prowadzony był w formie działań 

psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę 
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zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która miała zmniejszyć ryzyko 

dalszego jej stosowania. 

W roku 2018 program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie ukończyło 5 osób. 

Zadanie w całości finansowane było ze środków budżetu państwa. Na jego realizację 

przeznaczono kwotę 15 348,86 zł. 

  

7.3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 przyjęty Uchwałą Nr XV/136/15 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla miasta Legnicy określa działania, cele, sposób realizacji, 

adresatów oraz realizatorów. Przejrzysty podział wpływa na zwiększenie 

skuteczności działań, które dotyczą: 

• osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

• legniczan w zakresie reagowania na przemoc w rodzinie, edukowanie 

społeczności co do sposobów uzyskania pomocy specjalistycznej, 

• przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w zakresie skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie 

i podejmowania kompleksowych działań. 

Jednym z podstawowych i długofalowych celów polityki prorodzinnej jest 

tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny 

oraz zapobiegania występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących 

patologiami, w tym przemocą domową. Rodzina stanowi system relacji i powiązań, 

w którym wszyscy członkowie wzajemnie na siebie oddziałują, pozostając 

w dynamicznej równowadze. Przemoc w rodzinie zaburza funkcjonowanie tego 

systemu, naruszając podstawowe prawa człowieka, niszcząc poczucie godności, 

szacunku i zaufania. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny wymaga 

podejmowania oddziaływań nie tylko w stosunku do osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, ale i do osób stosujących przemoc. Problem przemocy 

w rodzinie dotyka osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw 

społecznych. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety oraz osoby zależne: dzieci 

i osoby okresowo lub trwale niepełnosprawne ze względu na starość czy choroby. 

Podstawową cechą działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie powinno być przede wszystkim szybkie reagowanie, mające na celu 

przerwanie przemocy w rodzinie oraz skuteczną pomoc ofiarom. 

 W Legnicy funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadania Zespołu określone są w ustawie 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016 - 2020. W roku 2018 podstawowym zadaniem była 

integracja i koordynacja działań podmiotów, wchodzących w skład Zespołu oraz 
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innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, zgodnie 

z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Zespół Interdyscyplinarny nie posiada własnego budżetu, dlatego MOPS 

na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie otrzymał w 2018 

roku z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 10 000 zł. Powyższa suma 

została przeznaczona na: zakup materiałów biurowych, opłatę kosztów 

korespondencji, wykonanie ulotek oraz realizację szkoleń dla pracowników 

pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. miały miejsce cztery posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkania członków zespołu odbywały się w budynku 

przy ul. Okrzei 9. Stałym punktem każdego posiedzenia było sprawozdanie 

z funkcjonowania grup roboczych powołanych przez przewodniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

W trakcie spotkań przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Zespołu 

dyskutowali nad usprawnieniem pracy np. grup roboczych, o skutecznych 

oddziaływaniach wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Poruszali także 

tematy współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Ustalone zostały sposoby 

rozpowszechniania wiedzy na temat instytucji i osób świadczących pomoc ofiarom 

przemocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy opracował ulotki 

informujące czym jest procedura „Niebieskie Karty”. Przedstawiciele policji, oświaty 

i pomocy społecznej uczestniczyli w dwóch spotkaniach superwizyjnych 

zorganizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu 

i MOPS w Legnicy oraz w szkoleniu w zakresie realizacji procedury „Niebieskie 

Karty”. 

Podejmowanie interwencji wobec rodzin dotkniętych przemocą odbywało się 

w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymagało zgody osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury byli 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. 

Poniżej przedstawiono liczbę „Niebieskich Kart - A” wszczynających 

procedurę, założonych przez podmioty uprawnione w 2017 r. i 2018 r. 

Podmiot uprawniony 2017 r. 2018 r. 

Policja 148 143 

Pomoc Społeczna 32 20 

Oświata 12 8 

MKRPA 0 0 

Służba zdrowia 0 0 

RAZEM 192 171 
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Obserwując powyższe dane można zauważyć, iż  w dalszym ciągu największa liczba 

„Niebieskich Kart - A” zakładana jest przez policję, następnie pomoc społeczną 

i oświatę. 

W ramach pracy Zespołu na spotkania z członkami grup roboczych 

zapraszane były osoby doświadczające przemocy oraz osoby podejrzane 

o stosowanie przemocy w rodzinie. Zarówno jednym jak i drugim proponowane były 

spotkania indywidualne z psychologiem, bądź udział w grupie wsparcia. Sprawcy byli 

informowani i motywowani do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym 

prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Członkowie grup 

roboczych prowadzili rozmowy oraz wypełniali kolejne egzemplarze Niebieskich Kart 

z osobami doświadczającymi przemocy domowej („Niebieska Karta - C”) oraz 

z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy domowej („Niebieska Karta - D”). 

W 2018 r. wypełniono 40 formularzy „Niebieskich Kart - C” oraz 25 „Niebieskich Kart - 

D”. 

Czas trwania procedury „Niebieskiej Karty” był indywidualny dla każdej 

sytuacji. Zamknięcie procedury następowało tylko w przypadku ustania przemocy 

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego jej stosowania 

oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, bądź w przypadku 

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań w rodzinie. Do grudnia 

2018 r. zostało zakończonych 185 procedur. 

Zespół Interdyscyplinarny w ramach swojej działalności, przekazywał również 

informacje do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą 

w rodzinie. W 2018 r. do prokuratury wystosowanych zostało 18 zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do sądu rodzinnego skierowano 17 

wniosków o wgląd w sytuację rodzinną nieletnich przebywających w rodzinach, 

w których występuje przemoc oraz do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wystosowano 1 wniosek z prośbą o podjęcie działań wobec osób 

nadużywających alkoholu. 

Podsumowując działalność Zespołu Interdyscyplinarnego można zauważyć, iż 

powyższa formuła pracy, współpraca wielu służb w konkretnych przypadkach 

przynosi zdecydowanie szybsze efekty w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

Wymiana doświadczeń oraz znajomość zakresu działań w obszarze przemocy 

przez poszczególne podmioty jest niezwykle pomocna w podejmowaniu 

bezpośrednich działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy za 

rok 2018, przyjęte zostało do akceptującej wiadomości na sesji Rady Miasta 

Legnicy w dniu 25 lutego 2019 r. 
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8. OŚWIATA. 

8.1. Szkolnictwo podstawowe.  

8.1.1. Program zapewniający uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) ze środków dotacji celowej otrzymanej 

w 2018 r. na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe zrealizowano 

zakupy dla 8 488 uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/19 do klas I – VIII 

szkół podstawowych oraz klas III gimnazjalnych. Na realizację zadania otrzymano 

dotację celową w kwocie 918 975,89 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 

894 298,21 zł.  

 

8.1.2. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

Program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r., która określa zasady przyznawania Stypendium 

Prezydenta Miasta Legnicy. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół 

podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych za 

szczególne osiągnięcia naukowe, z uwzględnieniem podziału na osiągnięcia 

w zakresie wiedzy ogólnej i wiedzy technicznej, sportowe i artystyczne. W roku 

szkolnym 2017/18 nagrodzono 136 uczniów, w tym 13 ze szkół niepublicznych. Na 

stypendia wydatkowano kwotę prawie 65 tys. zł. 

 

8.1.3. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 

2019 – „Aktywna tablica”. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1401) realizowano program, którego głównym celem było umożliwienie 

wykorzystania w procesie nauczania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz 

podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia 

o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W 2018 r. do programu 

przystąpiło 6 szkół: SP Nr 4, SP Nr 5 w ZSO Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 10, SP Nr 18 

i SPS Nr 12 w ZPS, które spełniały warunki określone w rozporządzeniu. Na zakup 

pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania 

z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych szkoły uzyskały 

dotację w wysokości 82 553,66 zł. Miasto zapewniło wkład własny finansowy 

w kwocie 10 138,41 zł oraz wkład własny niefinansowy o wartości 14 408,37 zł. 
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8.1.4. Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 

i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

 

(RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 

Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową, i gimnazjalną,  Poddziałanie 7.1.1 

Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy 

horyzontalne). 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu była poprawa warunków 

i jakości systemu nauczania oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego 

w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez zapewnienie 

materialnego środowiska dydaktycznego. W 13 szkołach podstawowych (SP Nr 1, 

SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10, SP Nr 12, SP Nr 16, SP Nr 

18, SP Nr 19, SP Nr 20 w ZSI, SP w ZSMuz) wyposażono 16 pracowni: 13 

matematycznych, 2 przyrodnicze, 1 komputerową. W 8 gimnazjach (G Nr 1, G Nr 2, 

G Nr 3, G Nr 4, G Nr 5, G Nr 9, G Nr 10, G Nr 12) wyposażono 31 pracowni: 8 

komputerowych, 6 biologicznych, 6 fizycznych, 5 chemicznych, 6 geograficznych. Do 

szkół trafiły pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym urządzenia 

multimedialne. W każdej pracowni umiejscowionej w Zespole Placówek Specjalnych 

oraz Zespole Szkół Integracyjnych zaplanowano przenośny zestaw komputerowy ze 

specjalistycznym oprogramowaniem dedykowany dla ucznia niepełnosprawnego. 

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosła 

2 056 821,63 zł, z czego dofinansowanie 1 461 689,77 zł. 

Dodatkowo szkoły niedostosowane architektonicznie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych zostały wyposażone w schodołazy. Ze środków własnych Gminy 

zakupiono 15 schodołazów na łączną kwotę 124 069,32 zł (bez ZSI, ZSMuz, ZPS 

i SP Nr 18).  

 

8.1.5. Projekt pn.:„Razem dla innowacji” (Erasmus+, Partnerstwa strategiczne). 

  

(Projekt dofinansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej 

Agencji Programu Erasmus+). 

Projekt realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19 w Legnicy we 

współpracy ze szkołami z Anglii, Chorwacji, Cypru, Portugalii, Rumunii i Włoch. 

Okres realizacji projektu od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Celem projektu 

jest nauczanie poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, zwiększenie motywacji 

uczniów do nauki, promowanie kompetencji międzykulturowych i wiedzy, poprawa 

umiejętności nauczycieli w zapewnieniu odpowiedniego, zindywidualizowanego 

kształcenia dzieci o różnych zdolnościach przyswajania wiedzy. Wartość projektu 

wynosi 23 840 euro (w tym dofinansowanie 19 072 euro i 4 768 euro wkład własny). 

Główne zadania do realizacji w ścisłej współpracy z zagranicznymi partnerami to 

m.in.: organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych, Dnia 

Pamięci Holokaustu, Dnia Książki, Dnia Ziemi, Dnia Europy, zaprojektowanie logo 
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i maskotki projektu, stworzenie przewodnika turystycznego po Legnicy, 

przygotowanie gry planszowej związanej z regionem. 

 

8.1.6. Projekt pn.: „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół 

ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-

przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem 

specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”.  

 

(RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową,  Poddziałanie 7.2.1 

Inwestycje w  edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy 

horyzontalne). 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Celem projektu było podniesienie 

efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 

cyfrowych i zawodowych, poprawa i unowocześnienie bazy, a tym samym warunków 

kształcenia, wzrost szans edukacyjnych uczniów legnickich szkół zawodowych 

z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W ramach projektu 

wyposażono 27 pracowni w 7 szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych 

(Technikum Nr 1 w CKZiU, Technikum Nr 2 w ZSE, Technikum Nr 3 w ZSTiO, 

Technikum Nr 4 w ZSB, Technikum Nr 5 w ZSE-M, Technikum Samochodowe 

w ZSS, Branżowa Szkoła Specjalna Nr 7 w ZPS).  

Do dyspozycji nauczycieli i uczniów oddano: 

• 21 pracowni do kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych i cyfrowych: 6 matematycznych – poziom rozszerzony, 

1 matematyczna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, 7 cyfrowych, 3 fizyczne – poziom rozszerzony, 2 geograficzne – 

poziom rozszerzony, 1 biologiczna – poziom rozszerzony, 1 chemiczna dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

• 6 pracowni do kształcenia zawodowego praktycznego: 1 pracownia 

spedycyjna (technik spedytor), 1 pracownia gospodarki materiałowej (technik 

logistyk), 1 pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych (technik 

analityk), 1 poligraficznych procesów cyfrowych (technik cyfrowych procesów 

graficznych), 1 eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (technik 

mechatronik), 1 obsługi hotelowej (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej).  

Na wyposażenie pracowni składa się: sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne 

i naukowe, programy i urządzenia multimedialne. Dodatkowo pracownie 

przedmiotowe (oprócz pracowni chemicznej w ZPS) wyposażone zostały 

w przenośny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem 

dedykowany dla ucznia niepełnosprawnego.  

W ramach projektu zakupiono również 6 schodołazów umożliwiających 

pokonywanie barier architektonicznych przez osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich wewnątrz i na zewnątrz budynków dla 6 szkół (CKZiU, ZSTiO, ZSS, 
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ZSE, ZSEM, ZSB). Na zakup sprzętu przeznaczono łącznie 51 840,00 zł. Wartość 

całkowita projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 2 152 523,05 zł, w tym 

wkład własny 653 566,39 zł. 

 

8.1.7. Projekt pn.: „Legnicka edukacja dla przyszłości”. 

 

(RPO WD 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy 

horyzontalne). 

W 2018 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego i otrzymał 95% dofinansowania w kwocie: 3 633 665,74 zł – środki 

Unii Europejskiej i 424 152,96 zł – dofinansowanie z budżetu państwa. Wkład własny 

gminy stanowił 5% wartości projektu i wynosił 217 082,18 zł. Ogólna wartość projektu 

to 4 274 900,88 zł. 

W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie 13 legnickich szkół podstawowych. 

Program opiera się na wnikliwej diagnozie potrzeb uczniów, pozwalając im 

realizować specjalne potrzeby edukacyjne, a także udzielanie wsparcia 

pedagogicznego i psychologicznego. Zapewnia też najnowocześniejsze 

technologicznie materiały, urządzenia i  pomoce naukowe. 

„Legnicka edukacja dla przyszłości” zakłada realizację dodatkowych, 

dobrowolnych, pozalekcyjnych zajęć, z których skorzysta prawie 9,5 tys. uczniów 

szkół podstawowych. Zorganizowanych zostanie 46 tysięcy dodatkowych godzin 

pozalekcyjnych. Wszystkie szkoły otrzymają sprzęt komputerowy do nauki 

programowania.  

 

8.1.8. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 

Na podstawie Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., na 

podstawie Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizowany był 

program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia 

realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na 

obszarze powiatu. Placówką  pełniącą funkcję  ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego było Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

i Doskonalenia Nauczycieli. Łącznie na lata 2018 - 2021 przyznano dotację 

w wysokości: 363 000,00 zł, w tym na rok 2018 – 51 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł 

przeznaczono na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań. 

Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 43 004,20 zł. W ramach programu 
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w 2018 r. zorganizowano łącznie 600 godzin zajęć z wczesnego wspomagania 

rozwoju obejmujących terapię: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, 

tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną, rehabilitację ruchową, arteterapię, 

logorytmikę i terapię ręki.  

 

8.2. Szkolnictwo zawodowe. 

 

8.2.1. Projekt pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk”. 

 

(RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy – konkursy horyzontalne). 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, Gmina Legnica uczestniczyła jako Partner w projekcie, 

którego liderem  był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we 

Wrocławiu. Celem projektu było dostosowanie systemów kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu dla uczniów legnickich szkół 

zawodowych – ZSB, ZSE-M, ZSTiO, ZSS przewidziano organizację zajęć 

laboratoryjno-warsztatowych na Politechnice Wrocławskiej, współpracę kół 

naukowych uczelni z kołami szkolnymi w formie utworzonych kół współpracy 

zorientowanych na przemysł, organizację staży uczniowskich w lokalnych 

przedsiębiorstwach oraz szkolenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

Dodatkowo zaplanowano doposażenie w pomoce dydaktyczne ZSTiO, który kształci 

techników spedytorów.  

Dla 6 uczniów zorganizowano płatne, miesięczne staże, połączone 

z praktyczną nauką zawodu dla: technika logistyka, technika elektryka, technika 

mechanika, operatora obrabiarek skrawających, technika spedytora. Na realizację 

tego zadania przeznaczono w projekcie łącznie 63 000 zł.  

Łączna wartość projektu wyniosła 4 210 552,50 zł, w tym dofinansowanie dla 

Gminy Legnica 223 600,00 zł. Kwota dotacji – 212 420,00 zł, wkład własny 

11 180,00 zł. 

 

8.2.2. Projekt pn.: „Czas na zawodowców”. 

 

(RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy – konkursy horyzontalne). 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, Gmina Legnica uczestniczyła jako Partner w projekcie, 

którego liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we 
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Wrocławiu. Projekt był prowadzony we współpracy z Politechniką Wrocławską 

i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Brali w nim udział uczniowie 

i nauczyciele przedmiotów zawodowych z 5 legnickich szkół: ZSB, ZSEM, ZSTiO, 

ZSS i CKZiU. W ramach projektu zorganizowano: 

• płatne staże u pracodawców dla 130 uczniów,  

• zajęcia laboratoryjne na wrocławskich uczelniach dla 105 uczniów, 

• 1 obóz naukowy dla 20 uczniów, 

• szkolenia dla 12 nauczycieli.  

Ogólna wartość projektu to kwota 5 035 758 zł, z czego  871 678,75 zł to wartość 

zadań dla Gminy Legnica. Wkład własny wyniósł 43 583,94 zł.  

 

8.2.3. Projekt pn.: „Godność. Wolność. Niepodległość”. 

 

W roku 2018, dwie legnickie szkoły: Zespół Szkół Budowlanych i V Liceum 

Ogólnokształcące, realizowały projekt pn. „Godność. Wolność. Niepodległość” 

przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu 

wieloletniego „Niepodległa” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania 

przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. 

Łącznie na realizację zadań wydatkowano kwotę 21 939,94 zł, w tym 4 429,86 zł 

wynosił wkład własny. Kwota uzyskanego wsparcia przeznaczona została na 

organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości 

i budową państwowości polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez 

uczniów oraz na organizację wycieczki patriotycznej związanej tematycznie 

z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu 

II Rzeczypospolitej. 

 

8.2.4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” (…) (Dz. U. 2015. poz. 1667) – Gmina Legnica po 

raz trzeci wnioskowała o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Na 

podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku 5 legnickich szkół (ZSB, ZSE, ZSEM, 

ZSS, CKZiU) otrzymało wsparcie finansowe po 15 000 zł dla każdej placówki. Łączna 

wartość  projektu to 75 000 zł, w tym wkład własny Miasta wyniósł 15 000 zł. 

 

8.2.5. Projekt „Jakość usług turystycznych a ekonomia”.  

 

(Erasmus+, Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów 

i kadry). 
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Projekt pn.: „Jakość usług turystycznych a ekonomia” realizowany był w zakresie 

akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. 

Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas ekonomicznych i klasy turystycznej, którzy 

odbywali zagraniczne staże w hotelach, hostelach i stołówkach saksońskiego miasta 

Lipsk. Korzyści wypływające z projektu to zwiększenie szans zawodowych uczniów 

na dynamicznie rozwijającym się rynku usług turystycznych oraz możliwość 

doskonalenia znajomości języka niemieckiego. Wartość projektu to 68 144 euro, czyli 

293 462,14 zł. 

 

8.2.6. Projekt „Design your life! Styl w obiektywie i sztuka na talerzu”. 

 

(Erasmus+, Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów 

i kadry).  

Projekt pn.: „Design your life! Styl w obiektywie i sztuka na talerzu” realizowany 

był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. W projekcie 

brało udział 25 uczniów, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe w państwach 

europejskich: kucharze w Hiszpanii, fryzjerzy we Włoszech, fotografowie w Austrii. 

Dzięki praktykom uzyskali certyfikaty Europass – CV, Europass – Mobilność, 

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym 

(ECVET). Dodatkowo uczniowie mogli doskonalić znajomość języka, doświadczyć 

korzyści płynących z mobilności zawodowej, wzbogacić własne kompetencje 

zawodowe. Kwota dofinansowania na realizację zadań przewidzianych w projekcie 

wyniosła 79 613 euro, czyli 338 267,68 zł. 

 

8.3. Szkolnictwo ogólnokształcące. 

 

8.3.1. Projekt pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez 

Miasto Legnica”. 

 

(RPO WD 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1 

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne 

– nabór OSI (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących). 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, którego celem było podniesienie 

efektywności nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, poprawa 

warunków kształcenia, wzrost szans edukacyjnych uczniów legnickich liceów, 

z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. 

W ramach projektu w liceach ogólnokształcących (I LO, II LO, V LO, LO w ZSI) 

wyposażono 32 pracownie do nauki przedmiotów: matematyczno – przyrodniczych, 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

170 

informatycznych, matematycznych, fizycznych, biologicznych i chemicznych. 

Pracownie doposażono w: sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne i naukowe, 

programy i urządzenia multimedialne. Każda pracownia wyposażona została 

w przenośny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem 

dedykowany dla ucznia niepełnosprawnego. Wartość projektu wynosi 849 147,04 zł, 

w tym wkład własny gminy 262 446,03 zł. 

Dodatkowo w szkołach zamontowano schodołazy umożliwiające osobom na 

wózkach przemieszczanie się pomiędzy piętrami. Na zakup schodołazów 

przeznaczono środki własne Gminy w wysokości 105 000 zł. 

 

8.3.2. Projekt „Europejscy Obrońcy Ciemnego/Czystego Nieba” - European Darksky 

Protectors.   

 

(Erasmus+, Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół).  

Projekt realizowali uczniowie klas dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w VI LO 

wraz z opiekunami we współpracy ze szkołami z Turcji, Rumunii, Grecji, Włoch 

i Finlandii. Główne założenia projektu to rozpoznanie potrzeb w kwestii ochrony 

środowiska naturalnego w różnych częściach świata, integracja młodzieży 

pochodzącej z różnych państw, rozwój kompetencji językowych.  

Koszty związane z wyjazdami uczniów i nauczycieli do zagranicznych szkół 

partnerskich, finansowane były ze środków zewnętrznych przyznanych w kwocie 

23 745 euro, czyli 101 521,75 zł. 

 

8.3.3. Projekt „Motywacja +Talent = Sukces” (Motyvation + Talent = Succes). 

 

(Erasmus+, Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół). 

Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli dotychczasowego Gimnazjum 

Nr 1 w VI LO we współpracy ze szkołami z Czech, Cypru i Belgii. Celem projektu było 

wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesów w edukacji i rozwoju osobistym oraz 

poszerzanie i udoskonalanie kompetencji nauczycieli. Dofinansowanie w wysokości 

18 820 euro (80 464,91 zł) przeznaczono na wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół 

partnerskich za granicą oraz na realizację pozostałych celowych zadań. 

 

8.4. Edukacja dzieci romskich.  

8.4.1. Program Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.  

 

W ramach Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 

2020, realizowano w 2018 roku następujące zadania: 

• zadanie pn.: „Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich”. 

Celem projektu było wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci 
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romskich, wsparcie zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój 

indywidualnych umiejętności dziecka, integracja społeczności romskiej, 

odchodzenie od zadań mających na celu prowadzenie zajęć wyłącznie dla 

uczniów romskich. Otrzymano dotację w wysokości 33 240 zł 

z przeznaczeniem  na refundację kosztów pobytu i wyżywienia w przedszkolu 

oraz zakup odzieży i obuwia dla 14 dzieci pochodzenia romskiego.  

• zadanie pn. „Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich”. Celem 

zadania było zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów i studentów 

pochodzenia romskiego, egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego. 

Wnioskowana kwota na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce w roku 

szkolnym 2017/18 wyniosła 24 400 zł, w całości pochodząca ze środków 

publicznych. Stypendia łącznie otrzymało 34 uczniów pochodzenia romskiego. 

• zadanie pn. „Zakup wyprawek szkolnych dla uczniów romskich”. Na 

realizację zadania przeznaczono łącznie 21 600 zł. Otrzymaną kwotę 

przeznaczono na zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych dla 72 

uczniów pochodzenia romskiego pobierających naukę we wszystkich typach 

legnickich szkół.  

 

9. SPORT. 

 

9.1. Strategiczne Kierunki Rozwoju Sportu w Legnicy na lata 2015-2020 PLUS. 

 

Działania podejmowane na rzecz rozwoju sportu zostały zdefiniowane 

w dokumencie pod nazwą Strategiczne Kierunki Rozwoju Sportu w Legnicy na 

lata 2015-2020 PLUS. W roku 2018 realizowane były następujące działania: 

• zmierzające do rozwoju sportu wyczynowego, zgodnie z postanowieniami 

Uchwały Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. 

w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym 

organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 

Nr 28 poz.362), udzielane było wsparcie dla MSPR Siódemka Legnica na 

łączną kwotę 200 000,00 zł. 

• w oparciu o Uchwałę Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 

2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, 

Prezydent Miasta Legnicy przyznał stypendia sportowe zawodnikom 

osiągającym wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym 

współzawodnictwie zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak 

i w zespołowych grach sportowych. W 2018 roku wypłacono stypendia 

sportowe na łączną kwotę 837 280 zł.  

W I półroczu przyznane zostały stypendia sportowe za osiągnięte wyniki 

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie. Zawartych zostało 36 

umów, w tym ze sportowcami osiągającymi wysokie wyniki sportowe 
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w dyscyplinach indywidualnych, z zawodnikami legnickich klubów sportowych 

reprezentujących miasto w zespołowych grach sportowych, sportowcami 

występującymi w I lidze piłki ręcznej oraz piłkarzami I ligi piłki nożnej. 

W II półroczu zawarto 51 umów o wypłaty stypendiów sportowych, w tym dla 

9 sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym 

i zagranicznym w dyscyplinach indywidualnych oraz 42 dla zawodników gier 

zespołowych. W tym było 10 piłkarzy ręcznych z I ligi piłki ręcznej oraz 20 

piłkarzy nożnych z ekstraklasy, 12 zawodników piłki siatkowej z II ligi.  

• na podstawie Uchwały Nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 

26 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście 

Legnica przyznano 67 stypendiów sportowych dla uczniów legnickich 

szkół w łącznej kwocie 25 140 zł. Wśród wyróżnionych młodych 

sportowców było 3 uczniów ze szkół podstawowych, 26 uczniów 

gimnazjów oraz 38 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. 

 

9.2. Realizacja programów i projektów na rzecz rozwoju edukacji oraz aktywizacji 

ruchowej dzieci i młodzieży. 

  

W roku 2018 z inicjatywy Gminy Legnica, dyrektorów legnickich szkół oraz klubów 

sportowych realizowane były projekty i programy rządowe oraz miejskie, na które 

pozyskiwano środki zewnętrzne. Wśród działań mających na celu aktywizację 

ruchową uczniów realizowano następujące programy: 

• Program Rozwoju Piłki Ręcznej opracowany przez Związek Piłki Ręcznej 

w Polsce, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki oraz ZPRP. 

W ramach programu utworzono 3 ośrodki szkolenia sportowego młodzieży 

w tej dyscyplinie sportu. W programie wzięło udział 83 uczniów z SP Nr 7 i SP 

Nr 9 oraz z klas dotychczasowego Gimnazjum Nr 2. W roku 2018 

przeprowadzono blisko 600 godzin zajęć. Miasto zapewniło odpowiednie 

warunki do treningu, w tym przede wszystkim możliwość trenowania 

w pełnowymiarowej sali sportowej. Treści szkolenia były zbieżne z tematyką 

zajęć w istniejących klasach sportowych o profilu piłki ręcznej. Uczniowie 

biorący udział w programie otrzymali ubiory do treningu, najlepsi kwalifikowali 

się na zgrupowania sportowe, a nauczyciele mogli korzystać ze szkoleń 

merytorycznych. Zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego 

legnickich szkół o odpowiednich kwalifikacjach. 

• „Umiem pływać” – ogólnopolski program powszechnej nauki pływania 

realizowany w formie zajęć pozaszkolnych skierowany był do uczniów klas I-III 

szkół podstawowych. Środki na pokrycie kosztów wynajmu basenu oraz 

wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia pozyskiwane były 

z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem był Minister 

Sportu i Turystyki. Rocznie jest to kwota ok. 30 000 zł. Obowiązkiem gminy 

było zapewnienie transportu oraz opieki nad dziećmi w drodze ze szkoły na 
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basen i z powrotem. Ze środków własnych na ten cel wydatkowano blisko 

20 500 zł. Zajęcia były prowadzone na basenie „Bąbelek”. W zajęciach 

w okresie od marca do czerwca uczestniczyło 7 grup liczących łącznie 105 

uczniów, natomiast w okresie od września do listopada 2018 r. uczestniczyło 5 

grup liczących 75 uczniów z pięciu szkół tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 

6, SP Nr 10. Zgodnie z założeniami każde dziecko zrealizowało program 

obejmujący 20 godzin nauki pływania oraz zasad bezpiecznego zachowania 

się nad zbiornikami wodnymi. 

• „Szkolny Klub Sportowy” – program skierowany do uczniów szkół 

podstawowych, klas gimnazjum i ponadgimnazjalnych bez względu na płeć 

oraz sprawność fizyczną. Program miał na celu umożliwienie podejmowania 

dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych 

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego. W zajęciach prowadzonych 2 razy w tygodniu po 60 minut wzięło 

udział 735 uczniów. Zajęcia odbywały się w 49 grupach liczących po 15 osób. 

Koszty realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych z tytułu wynagrodzeń dla 

prowadzących w kwocie ok. 137 200 zł pokrywała Dolnośląska Federacja 

Sportu, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny 

gminy wyniósł 2 450 zł. 

• „Sprawny Dolnoślązaczek”, którego główną ideą jest aktywizacja dzieci 

z klas I-III szkół podstawowych, poprzez organizacje ciekawych form realizacji 

zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku miały do zdobycia 6 

sprawności: rowerzysty/turysty, gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, 

narciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. Program zawierał wsparcie 

merytoryczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje wychowania 

fizycznego ukierunkowane były na nabycie umiejętności, które pozwalają 

zdobyć poszczególne sprawności. W programie uczestniczyło 105 dzieci z SP 

Nr 4 i 118 uczniów z SP Nr 9. Szkoły biorące udział w tym programie 

otrzymały materiały szkoleniowe dla nauczycieli, legitymacje i wlepki dla 

uczniów oraz sprzęt sportowy o wartości 1 500 zł każda. Nauczyciele 

realizujący program mieli możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach 

szkoleniowych dla realizatorów programu.  

• „Legniczanie dają mata” to miejski program wdrożony we wszystkich 12 

szkołach podstawowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W roku 2018 

zajęcia odbywały się w grupach liczących maksymalnie 16 osób, w wymiarze 

30 godzin rocznie. Nauką gry objęci byli uczniowie klas I, II, i III. Od stycznia 

do czerwca utworzonych było 86 grup, liczących łącznie 1 055 uczniów, 

z którymi 26 nauczycieli przeprowadziło 1 740 godzin zajęć, każda grupa 

zrealizowała 20 godzin zajęć. W okresie od września do grudnia utworzono 85 

grup, liczących 913 uczniów. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej, którzy ukończyli dodatkowy kurs, w wymiarze 50 

godzin, przygotowujący do prowadzenia zajęć w klasach trzecich. Na 

realizację 2 610 godzin zajęć wydatkowano łącznie 124 305,44 zł, w tym 

50 000 zł pochodziło z Fundacji KGHM Polska Miedź.  
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• „Legnicki Animator Osiedlowy”, którego celem było upowszechnianie 

sportu wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego 

stylu spędzania czasu wolnego. Zajęcia prowadzone były w 13 szkołach: SP 

Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 9 (również na obiekcie po 

dotychczasowym G Nr 5), SP Nr 18, SP Nr 19, oraz w V LO, ZSI, VI LO, VII 

LO, ZSS, ZSMuz (na obiekcie po dotychczasowym Gimnazjum Nr 4). W SP Nr 

7 na kompleksie „Moje Boisko Orlik 2012” zajęcia prowadzone były przez cały 

rok. Wynagrodzenie dwóch animatorów pracujących w okresie od marca do 

listopada, w kwocie 9 600 zł rocznie, dofinansowało Ministerstwo Sportu 

i Turystyki w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”. Na każdym 

obiekcie sportowym w ciągu 9 miesięcy zrealizowano po 60 godzin zajęć. 

Zajęcia prowadziło 23 animatorów. Na realizację programu ze środków Gminy 

Legnica wydatkowano kwotę ok. 170 000,00 zł.  

• „Każde Dziecko Umie Pływać” to miejski program realizowany w ramach 

lekcji wychowania fizycznego. Skierowany przede wszystkim do uczniów szkół 

podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów. W każdym tygodniu 

odbywało się ok. 100 godzin zajęć, w których uczestniczyło prawie 3 500 

uczniów. Zajęcia odbywały się na 2 krytych basenach „Bąbelek” 

(ul. Mazowiecka) oraz „Delfinek” (ul. Polarna). Koszty zajęć pokrywane były 

z budżetu gminy. 

 

10. KULTURA. 

 

10.1. Programy realizowane przez instytucje kultury. 

 

W ramach wieloletniego rządowego „Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-20” Legnicka Biblioteka Publiczna realizowała projekt 

pn.: „Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej 

w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej dofinansowany przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji”. W 2018 roku projekt realizowany był pod 

hasłem „Kraina naszych marzeń”. Organizowano spotkania integracyjne, zajęcia 

wyrównawcze, tematyczne, edukacyjne, konkursy dla dzieci polskich i romskich 

w Filii nr 3 LBP oraz Centrum Dokumentacji Romskiej. Szczególnym wydarzeniem 

było spotkanie autorskie z wybitnym romskim artystą, Edwardem Dębickim, 

muzykiem, pisarzem, założycielem Cygańskiego Teatru Muzycznego „Terno” 

Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-

Papuszy, pomysłodawcą Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich 

„Romane Dyvesa”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Romów legnickich. 

Kolejne realizowane działania wynikały z Programu Wieloletniego „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 

Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Biblioteka Narodowa realizowała 

Priorytet „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, w którym corocznie 
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uczestniczy Legnicka Biblioteka Publiczna. W 2018 r. zakupiono do księgozbioru 

LBP 2 416 wol. na kwotę 53 197,45 zł.  

W ramach programu Narodowych Obchodów 100-lecia Niepodległości legnickie 

instytucje kultury realizowały szereg imprez wpisujących się w ogólnopolskie 

programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Narodowego Centrum Kultury, jak również realizowanych wyłącznie w ramach 

własnych środków budżetowych. Galeria Sztuki w ramach programu dotacyjnego 

„Kultura – Interwencje 2018” Narodowego Centrum Kultury realizowała 

interdyscyplinarny projekt „Odcienie Bieli i Czerwieni. Sztuka w poszukiwaniu 

tożsamości”, a w jego ramach odbyły się: 

• „W poszukiwaniu tożsamości” - cykl projekcji filmowych i warsztatów 

plastycznych poświęconych zdarzeniom historycznym i ludziom w kontekście 

walki o suwerenność i niepodległość ojczyzny. Projekcje odbywały się 

w Galerii „Ring”. Obejrzało je łącznie 141 osób, 

• „Sztuka i ideologia” - cykl wykładów Piotra Bukowczyka i Rogera 

Piaskowskiego poświęconych sztuce w kontekście historii politycznej Polski, 

zwłaszcza ostatniego stulecia, 

• realizacja rzeźby plenerowej „Bohaterzy Niepodległej”. Rzeźba z utrwalonego 

piasku autorstwa M. Korenkiewicz i B. Zenota, powstała na legnickim rynku.  

• konkurs fotograficzny „Indeks patriotyczny”. Zadaniem uczestników konkursu 

było wykonanie fotografii na temat przejawów współczesnego patriotyzmu, 

jego praktykowania, wyrażania, demonstrowania, propagowania, utrwalania. 

Na konkurs wpłynęły 243 prace od 79 uczestników, 

• „Indeks patriotyczny” - pokonkursowa wystawa fotograficzna, na którą 

zakwalifikowano 28 prac 26 autorów. Prezentowana była w Galerii Kolei 

Dolnośląskich „Stacja Kultura”. Wystawę obejrzało 430 osób, 

• „Odcienie Bieli i czerwieni. Sztuka wobec tożsamości” wystawa zbiorowa - 

komentarz artystów do współczesnego rozumienia patriotyzmu prezentowana 

była w Galerii Sztuki przy pl. Katedralnym. Zwiedziło ją 360 osób, 

• „Bronisław Chyła: Tutor." Publikacja albumowa sumująca dzieło i życie artysty, 

który jako berlińczyk z urodzenia, absolwent berlińskiej i wiedeńskiej akademii, 

dopiero po II wojnie światowej spełnił swoje marzenie i pragnienie życia 

w Polsce, Ojczyźnie swoich rodziców a swoje dorosłe, zawodowe życie 

w Legnicy poświęcił sztuce oraz budowaniu polskiego środowiska 

artystycznego. 

W ramach programu „Patriotyzm Jutra", realizowanego przez Muzeum Historii 

Polski ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, służącemu 

upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspieraniu inicjatyw 

angażujących społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu 

lokalnego dziedzictwa i kultury, Galeria Sztuki zrealizowała projekt „20.34, peron 4. 

Odzyskiwanie suwerenności miasta”. Miał on na celu przywołanie historii pobytu 

Wojsk Radzieckich w Legnicy poprzez ukazanie topografii tej wieloletniej obecności 

i ukazanie absurdalności „miasta w mieście". Projekt składał się z działań 
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artystycznych (wystawy, happeningi, performance), teoretycznych (wykłady), 

warsztatowo-edukacyjnych (zajęcia plastyczne, wycieczki „Śladami Małej Moskwy”, 

projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych, inscenizacje).  

 

10.2. Działalność statutowa instytucji kultury. 

 

Wśród imprez organizowanych w roku 2018, przez Legnickie Centrum Kultury 

znalazły się wiodące imprezy cykliczne takie jak: 

• 49. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, 

• Międzynarodowa Wystawa Satyrykon Legnica 2018 wraz z imprezami 

towarzyszącymi,  

• Majówka, 

• Święto Legnicy,  

• XXVII Legnickie Wieczory Organowe,  

• XXI Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych „Świat pod Kyczerą”, 

• 26. Legnicka Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego, 

• VI Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi(-y)”, 

• Imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny, 

• Legnickie Conversatorium Organowe. 

Ponadto organizowane były wystawy, warsztaty i spotkania w Galerii „Satyrykon” 

między innymi: 

• wystawa Roberta Romanowicza „Pirat wyobraźni”, 

• wystawa Justyny Jędrysek „Zarysek większej całości”, 

• „Twój Wincent” - wystawa w ramach LAF. 

Działalność kulturalna LCK dotyczyła również organizacji koncertów adresowanych 

do różnorodnych odbiorców, w tym między innymi odbyły się takie eventy jak: 

• koncerty w ramach cyklu „Legnica Blues Day”, 

• koncerty w ramach cyklu „strefa de...”, 

• koncerty „freestage” z udziałem lokalnych formacji grających muzykę rockową, 

alternatywną, 

• koncert galowy Chóru „Madrygał”, 

• koncert dla dzieci „Cztery pory roku”, 

• Muzyczna Bitwa Radia Wrocław – Eliminacje w Legnicy, 

• Dolnośląski Przegląd Orkiestr Dętych, 

• koncert Renaty Przemyk – Ya hozna+The Best Of, 

• „Msza koronacyjna” Wolfganga Amadeusza Mozarta - koncert w ramach 

OTCH, 

• Przegląd kapel rockowych – PKRock'18, „Nocny Kochanek”, 

• „Bitwy, szaleństwa i pożegnania” - koncert w ramach Wratislavia Cantans, 

• koncert w 40. rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II, 

• koncert Aloszy Awdiejewa z zespołem, 
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• koncert pamięci Henryka Karlińskiego – Legnicka Orkiestra Symfoniczna, 

• recital izraelskiego pianisty Yarona Kohlberga, 

• koncert muzyki filmowej – M. Marchewka i P. Wrzecionowski, 

LCK był organizatorem wielu innych imprez cieszących się dużą popularnością takich 

jak m. in.: 

• Klub Miłośników Filmu, 

• Warsztaty zimowe „Kids on stage!” 

• „Bal karnawałowy u Królowej Śniegu” 

• Spektakle: „Mężczyzna idealny”, „Szalone nożyczki”, „Mayday 2”, 

• „Droga na szczyt” - spotkanie z Celiną Kukuczką, 

• Piknik „Cantat Dzieciom”, 

• „Łemkolandia” - Dzień Dziecka po łemkowsku, 

• Fanny Food - Festiwal sztuki kolorowej. 

Przy LCK działało również Centrum Seniora, gdzie oprócz cyklicznych spotkań 

organizowane były imprezy okazjonalne. LCK było również współorganizatorem 26. 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W 2018 r. łączna frekwencja na organizowanych przez LCK imprezach 

wyniosła 42 655 osób. Zorganizowano 106 imprez, w tym 14 wystaw, 57 koncertów, 

9 spektakli. Frekwencja na zajęciach cyklicznych i w sekcjach wyniosła ok. 3 500 

osób. W działaniach Centrum Seniora LCK uczestniczyło 600 osób. Reprezentacyjne 

sale Akademii Rycerskiej - Maneżowa i Królewska 54 razy były użyczane lub 

wynajmowane podmiotom zewnętrznym. 

W roku 2018 działalność Muzeum Miedzi skupiała się na kilku dziedzinach 

związanych z miedzią i jej wykorzystaniem przez człowieka, dziejach Legnicy i okolic, 

jak również na kreowaniu życia kulturalnego. W ramach tej działalności 

organizowane były: 

Wystawy stałe: 

• „Akademia Rycerska. Dzieje gmachu i instytucji”, 

• „Miedź w wielu odsłonach”, 

• „Spotkanie dwóch światów. Pamięć o bitwie pod Legnicą”. Nowa wystawa 

stała w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, 

• „Lapidarium. Zabytkowa kamieniarka dawnej Legnicy”, 

• „Kaplica zamkowa. Wieże św. Jadwigi i św. Piotra”. 

Wystawy czasowe: 

• „Władysław Dybowski (1892-1947). Wystawa biograficzna”, 

• „Twarze. Lica. Rysy. Portrety z kolekcji Muzeum Miedzi w Legnicy”, 

• „55/55 Wystawa Jubileuszowa”, 

• „Legnickie Pole 1241/2017 w obiektywie Pawła Kucharskiego”, 

• „Józef Piłsudski w karykaturze”, 

• „Pora na dobranoc” Muzeum Dobranocek, 

• „Świątynia sławy. Projekty witraży M. Borucińskiego dla Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie”, 

• „Inspiracje sztuką Japonii z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
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Manggha”, 

• SREBRO 2018: „Alain Roggeman. Przegląd”, „Strefa bez granic. Biżuteria 

z Czech i Słowacji”, 17. Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Artystycznej 

„Prezentacje 2017” - „Srebro i papier”, 

• Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyrycznego Satyrykon – Legnica 2018, 

• Mobilne Muzeum Multimedialne w Legnicy, 

• „Cały kształt” Grzegorza Niemyjskiego, 

• „Ćwierć wieku przed Marco Polo: Benedykt Polak i Giovanni da Pian del 

Carpine na dworze chana Mongołów, 1245-1247”, 

• „Sztuka legionów.” Wystawa przygotowana z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę (Muzeum Bitwy Legnickiej), 

• „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu + RoboKlocki”, 

• „Orzeł Biały – Nasza Duma”, 

• „Elektrotinty Remigiusza Dobrowolskiego”. 

Ponadto Muzeum Miedzi było organizatorem, takich wydarzeń jak m.in.: 

• Inauguracja sezonu turystycznego na Zamku Piastowskim,  

• Noc Muzealna,   

• Konferencja Naukowa „Wydarzenia Marca `68 – przyczyny i następstwa” 

(współorganizacja),  

• wykłady (wybrane): „Ikonografia bitwy legnickiej z 1241 r. w zbiorach Muzeum 

Miedzi w Legnicy”, „Tajemnice legnickich Piastów”, 

•  „777 rocznica bitwy pod Legnicą 1241” - pokaz bicia monet w Legnickim Polu 

i GOK w Sobinie, 

• „Muzealniaki” - obchody Dnia Dziecka, 

• wycieczka szlakiem legnickich zegarów, 

• warsztaty „Miedziane błyskotki”, 

• lekcje muzealne (wybrane): „Spacer po barokowej Legnicy”, „Legnickie dzieła 

sztuki”, „Sekrety Legnicy”, „Tradycje japońskie w sztuce polskiej”,  

• konkurs: VIII Bitwa Gimnazjalna „Energio Pasja” (współorganizacja). 

W 2018 r. Muzeum Miedzi zorganizowało 10 wystaw czasowych, 9 koncertów, 

i 1 konferencję naukową. Ponadto przeprowadzono 82 lekcje muzealne (21 tematów) 

i zorganizowano 9 wykładów. Frekwencja ogółem wyniosła 33 572 osoby. Kaplicę  

Zamkową i wieże zamkowe zwiedziło 5 591 osób, a Muzeum Bitwy Legnickiej 

w Legnickim Polu – 7 352 osoby. W „Nocy muzealnej” uczestniczyło 1 988 osób. 

Na koniec roku 2018 zbiory Muzeum liczyły 34 248 pozycji inwentarzowych. W ciągu 

roku powiększyły się o 57 pozycji. 

W 2018 r. w ramach dotacji Galeria Sztuki w Legnicy zrealizowała wystawy 

w siedzibie Galerii, Galerii Ring, Galerii Pacykarz oraz na terenie okolicznych miast, 

w tym m.in.: 

• Grzegorz Sztwiertnia: USTAWIENIA DOMYŚLNE / DEFAULT SETTINGS, 

• Monika Rubaniuk, Jerzy Zajączkowski Melanż/Melange, 

• Małgorzata Maćkowiak Kosmos i okolice, 

• Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej ILUZJA, 
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• SYLWETKI TWÓRCÓW,  

• Jerzy Olek: Piramidiana, 

• Robert Zieba Tytanowa biel, 

• Gosia Walton Blisk, 

• Geo-Relation 51°N, Wuppertal-Legnica, 

• Łemkowskie Jeruzalem PiekłoNiebo, 

• 28. Przegląd Malarstwa Młodych Promocje, 

• Odcienie bieli i czerwieni  w ramach „Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”, 

• Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski w Bolesławcu 2012-2017, 

• Piotr i Witold Adamczykowie Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa,  

• SYLWETKI TWÓRCÓW,  

• Oskar Weiss – GastroComics, 

• Mikołaj Kowalski Szara codzienność, 

• Kinga Popiela Hylemorfizm, 

• Ryszard Woźniak Plądrografia, 

• Jacek Samotus Girls & Flowers, 

• 40, a nawet 47... Jubileuszowa niezależność Galerii Sztuki w Legnicy, 

• Czesław Pietraszko: Sąsiedztwo w lustrze, 

• AU+ PROCES 364 SPEŁNIENIE, 

• Ogród zielonego kota i innych kotów – wernisaż prac plastycznych dzieci 

z Przedszkola, 

• Karol Budrewicz Brutal w Skopje, 

• Katarzyna Doszczak-Fuławka Struktury kobiecości, 

• SREBRNE SZKOŁY,  

• STREFA BEZ GRANIC (biżuteria z Czech i Słowacji), 

• PREZENTACJE 2017 Srebro & Ppapier, 

• AMBER TRIP Nic do oclenia, 

• Amberif Design Award 2018 Uśmiach losu, 

• DIALOGUE COLLECTIVE Wyjście/Exit, 

• DEBIUTY, 

• HOLOWNIA, 

• AMBER & LEONARDO, 

• Agnieszka Matwiejszyn Stacja relaks, 

• Bartek Juretko & Martin Rybacki RELATIONS & CONTEXTS,  

• Indeks patriotyczny – wystawa w ramach projektu „Odcienie bieli i czerwieni. 

Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”. 

W 2018 r. Galeria Sztuki zaprezentowała łącznie 64 wystawy, w tym: w Legnicy 

55 wystaw, poza Legnicą  – 6 (5 w Polsce, 1 w Niemczech),  podczas targów – 3 (2 

w Polsce, 1 za granicą). Zrealizowano 13 projekcji filmowych, 2 koncerty, seminarium 

teoretyczne oraz 78 spotkań warsztatowych i spektakli w ramach działalności 

Otwartej Pracowni Sztuki, 2 spotkania autorskie, 2 festyny, 3 performance, 33 lekcje 

galeryjne, 2 akcje happeningowe oraz 14 wykładów. Łączna frekwencja na 
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imprezach wyniosła 39 529 osób, w tym na wystawach prezentowanych w Legnicy – 

27 550 osób, w zajęciach edukacji kulturalnej uczestniczyło 2 418 osób. 

W ramach działalności programowej Legnicka Biblioteka Publiczna zrealizowała 
m.in. eventy takie jak:  

• „Zima w Bibliotece”  i „Wakacje z książką”, 

• „Biblioteka przyjazna maluchom”, 

• „Podróże bez barier” - warsztaty dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych, 

• „Czytelniczy świat osób niepełnosprawnych”, 

• Światowy Dzień Inwalidy oraz Osób Niepełnosprawnych, 

• IX Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych pn. „Mali aktorzy dla ekologii”, 

• VI Międzyszkolny Maraton Ekologiczny: „Dbam o środowisko - segreguję”, 

• „VIII Noc z Andersenem”, 

• „Wieczór z H. Ch. Andersenem”, 

• „VI Wieczór Świętojański”,  

• konkursy czytelnicze: „Ekologia na wesoło”, „Bzik i Makówka na tropie 

przygód”, „W zaczarowanym świecie Narnii (...)”, „Złoty Kolec Jeża”, 

czytelniczo-plastyczne: „W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy”, 

recytatorskie: „Bukiecik dla Mamy”, „Ja i moje ulubione zwierzątko”, 

6 plastycznych, m.in: „Na najlepszy wianek świętojański”, „Zajączek 

Wielkanocny”, „Kasztanka – ulubiona klacz bojowa Marszałka Piłsudskiego”, 

„Czysta energia”, 

• konkurs na „Legnicką Książkę Roku 2017” (wraz z Muzeum Miedzi), 

• obchody „Czytelniczego Dnia Dziecka”, 

• spotkania autorskie z: Martą Fox, Joanną M. Chmielewską, Pawłem Wakułą, 

Agnieszką Cubałą, Wojciechem Konduszą i Rafałem Witkiem, 

• spotkanie regionalne, np. w Filii nr 8 cykl spotkań „Wędrówka po legnickich 

Bielanach”, „Umarli... Znajomi... Kochani. Wspomnienia o legniczanach, którzy 

odeszli w latach 2017-2018”, 

• inne spotkania (w wybranych filiach), m.in.: z Patrykiem Podrazą, „Bezpieczne 

wakacje” - spotkanie z członkami OSP, z leśnikiem J. Szczurkiewiczem, 

weterynarzem J. Legieniem oraz podróżniczką Ryszardą Kosek, spotkania 

z przewodniczką miejską Ewą Malorny i weterynarz Ewą Baryluk oraz 

z artystką ludową Zofią Sysak, 

Przy LBP regularnie działały: Centrum Dokumentacji Romskiej, Dyskusyjny Klub 

Książki, Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży, Dyskusyjny Klub Książki Fantasy, 

Klub Książki, Klub Czytających Rodziców, Dyskusyjny Klub Czytelnika Głuchego, 

Klub Miłośników Medycyny Niekonwencjonalnej, Koło Ekologiczne, Sekcja kreatywna 

„Złote ręce”, Warsztaty literackie „Pisemne bazgroty, literackie pieszczoty” oraz Punkt 

Informacji Prawnej i Zawodowej. 

W roku 2018 LBP zorganizowała 59 spotkań (w tym autorskich), odbyły się 34 

konkursy i 577 lekcji bibliotecznych. Odbyły się 253 zajęcia świetlicowe i 99 spotkań 

dla seniorów. Łącznie zaproponowano czytelnikom 2 022 różnych form pracy 

z czytelnikiem, z których skorzystało 47 496 osób.  
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W strukturze Legnickiej Biblioteki Publicznej funkcjonuje 17 filii i placówek. 

W 2018 r. księgozbiór LBP liczył 289 356 woluminów, a zbiory specjalne – 63 050 

jednostek. Zakupiono 6 913 książek. 

 

11. OPIEKA NAD ZABYTKAMI. 

 

11.1. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Legnicy na lata 2017 – 2020 

przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2017 r.  

 

Głównym celem polityki gminnej w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 

jest zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez 

wprowadzenie działań obejmujących ochronę przed degradacją zabytków 

i krajobrazu kulturowego, dążenie do poprawy stanu zabytków, ich odbudowy, 

rewitalizacji i adaptacji a także działań edukacyjnych – powiększających wiedzę 

w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. 

W zakresie zintegrowanej ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, 

krajobrazu, układów urbanistycznych i stanowisk archeologicznych zrealizowano 

następujące zadania. 

 

11.1.1. Ochrona zabytków. 

 

W ramach ochrony zabytków miasta Legnicy w roku 2018 skoncentrowano się na 

analizie Gminnej Ewidencji Zabytków w celu przeprowadzenia jej aktualizacji w roku 

2019, ze względu na: przeprowadzone wyburzenia, przebudowy, wskazanie 

obiektów przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w gminnej ewidencji 

zabytków  oraz nowe wpisy do rejestru zabytków. 

Do rejestru zabytków nieruchomych w roku 2018 wpisanych było: 

• 131 obiektów, 

• 55 obszarów, w tym 1 wpisany w roku 2018 (cmentarze, parki, aleje, tereny 

działek, w tym zespoły folwarczne, otoczenia obiektów, 2  układy 

urbanistyczne),  

• 7 stanowisk archeologicznych. 

W 2018 r. opracowana została weryfikacja granic wpisu do rejestru zabytków 

układu urbanistycznego dzielnicy Tarninów przeprowadzona przez Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Obszar został wpisany do 

rejestru zabytków jako: 

• układ urbanistyczny południowej części dzielnicy Tarninów w Legnicy 

ograniczony ulicami: Rataja, Kościuszki, Grabskiego, Poselską, Reja, 

Grabskiego, Złotoryjską, Grunwaldzką, Poselską, Św. M. Kolbe 

i Wyspiańskiego, wraz z zespołem budowlanym, w skład którego wchodzą 

następujące obiekty: ul. Grabskiego numery: 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
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38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; ul. Mieszka I numery: 1, 2, 3, 4, 5; ul. Poselska 

numery: 31; ul. Sienkiewicza numery: 1-3, 2, 4, 6, 8, 10, 12; ul. Słowackiego 

numery: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21 i ul. Żeromskiego numery: 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 

W Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Legnicy, opracowanej w latach 2012-

2015, przyjętej Zarządzeniem Nr 499/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 

27 lipca 2015 r., po aktualizacji zmienionej Zarządzeniem Nr 316/PM/2017 

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 maja 2017 r. ujęto 2 194 obiekty. 

Zgodnie z Art. 22.5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami – W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęte zostały: 

• zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

• inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

• inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Poprawie uległ stan zabytków wpisanych do rejestru zabytków,  a zagrożonych ze 

względu na zły stan techniczny, będących w rękach prywatnych. W roku 2018 

właściciel, usytuowanego w centrum miasta, budynku dawnego Banku Ziemiaństwa 

Księstwa Legnicko-Wołowskiego przy ul. Powstańców Śląskich 13, po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę, rozpoczął gruntowny remont budynku wraz z przebudową na 

funkcję mieszkalno-usługową. 

 

11.1.2. Dotacje z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy znajdującym się na terenie miasta 

Legnicy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/436/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 

2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej 

rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji w corocznie 

opracowywanym i uchwalanym do realizacji budżecie miasta rezerwowane są środki 

finansowe na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytkach położonych na terenie miasta Legnicy nie będących własnością 

gminy. Na rok 2018 na dotacje celowe zarezerwowana została kwota 200 000 zł.   

Udzielone zostały 2 dotacje na kwotę: 

• 130 000,00 zł w oparciu o § 1 Uchwały Nr XLV/493/18 Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta 

Legnicy Cechowi Rzemiosł Różnych w Legnicy na wykonanie renowacji 

i remontu frontowej elewacji kamienicy położonej Rynek 9 w Legnicy, zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków oraz zasady przyjęte w Uchwale 

Nr XLII/436/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu 

jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji. 
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Prace, odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostały 

wykonane i rozliczone prawidłowo, zgodnie z przedmiotem dotacji. 

• 70 000,00 zł w oparciu o § 1 Uchwały Nr LI/543/18 Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta 

Legnicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy na wykonanie systemu 

przeciwpożarowego wież kościoła oraz systemu dróg ewakuacyjnych wież 

kościoła pw. NMP w Legnicy – ETAP I wieża widokowa południowa w kościele 

pw. NMP położonym przy Pl. Mariackim 1 w Legnicy, zabytku wpisanego do 

rejestru zabytków oraz zasady przyjęte w Uchwale Nr XLII/436/14 Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji z budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz 

postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji. Prace, odebrane przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostały wykonane i rozliczone 

prawidłowo, zgodnie z przedmiotem dotacji. 

W związku ze zmianą przepisów w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w którym rozszerzono możliwość 

udzielania dotacji o obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, w 2018 r. 

zaistniała konieczność opracowania nowych zasad udzielania dotacji. Podjęto 

Uchwałę Nr LI/548/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta 

Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz postępowania 

z wnioskiem o udzielenie dotacji. 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale została powołana sześcioosobowa 

komisja do oceny wniosków oraz opracowany regulamin pracy komisji i oceny 

wniosków. Obsługę administracyjno techniczną całości prac związanych z oceną 

wniosków sprawuje Miejski Konserwator Zabytków. 

 

12. DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE.  

 

W roku 2018 realizowano działania rewitalizacyjne zarówno te wynikające 

z przyjętych Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych jak i działania wynikające 

z Wieloletniej Prognozy Finansowe. Dwa największe zadania to: 

• „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb 

adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”. W wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w listopadzie podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą robót i rozpoczęto 

realizację prac. Zakres umowny zadania to realizacja I Etapu, obejmującego 

przebudowę budynku dawnego Teatru Letniego, tj. przebudowę istniejącego 

budynku dla potrzeb Centrum Kultury oraz zagospodarowanie dziedzińca. Na 

realizację zadania wydatkowano 494 380,00 zł. 
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• „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”. W listopadzie 

uzyskano dwie decyzje pozwoleń na budowę obejmujące remont 

i przebudowę alei parkowych oraz teren ogrodu angielskiego i francuskiego 

wraz z przebudową fontanny.  

Na realizację zadania w 2018 r. wydatkowano 78 252,60 zł. 

 

12.1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 przyjęty 

Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) 

jest podstawowym i koniecznym dokumentem do aplikowania o środki unijne 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 na działania związane z rewitalizacją. W konkursie na opracowanie lub 

aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz 

budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na 

opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł.  

Dokument obejmuje działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz 

gospodarczym, na które składają się projekty rewitalizacyjne. Zaawansowanie prac 

przedstawia się następująco:  

 

12.1.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa 

i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej 

wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

 

W roku 2018 prowadzone były prace w zakresie: rozbiórki stalowego komina 

i żelbetowego fundamentu, wymiany: klatki schodowej, stropów i części więźby 

dachowej, wykonania szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego, 

instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, 

odgromowych i niskoprądowych. Realizowano roboty konstrukcyjne, murarskie, 

tynkarskie, posadzkarskie, izolacyjne, elewacyjne oraz dekarskie. Na terenie 

przyległym do obiektu przeprowadzono wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze.  

W ramach RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do 

dofinansowania. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie 

stanowi kwotę 6 808 192,25 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie unijne stanowi 

3 339 661,71 zł, natomiast środki pochodzące z budżetu państwa to kwota 

327 704,30 zł.  
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12.1.2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ 

Kościelna/Kamienna”. 

 

W październiku 2018 roku zakończono rewitalizację wnętrza podwórzowego. 

Zakres wykonanych prac obejmował: odwodnienie terenu, rozbiórkę starych 

nawierzchni oraz wykonanie chodników, ścieżek, jezdni, miejsc postojowych, 

zjazdów z kostki betonowej i płyt ażurowych, wysypanych żwirem. Założono trawniki, 

nasadzono drzewa i krzewy, kwietniki obsadzono bylinami. Wybudowano: dwa place 

zabaw, siłownię plenerową, zainstalowano urządzenia do street workout. 

Zamontowane zostało oświetlenie solarowe, murowane osłony śmietnikowe oraz 

elementy małej architektury, w tym stojaki na rowery, kosze na śmieci, drewnianą 

altanę, trejaże na rośliny, ławki, słupki blokujące wjazdy. Przeprowadzono renowację 

klinkierowego ogrodzenia. Koszt zadania wyniósł 2 605 249,44 zł. 

 

12.1.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa 

ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”. 

 

W maju 2018 roku zakończono remont odcinka ul. Wrocławskiej 

i ul. Rzemieślniczej. Przebudowana została jezdnia i chodniki oraz wybudowano 

zatoki postojowe. Nawierzchnię wykonano z kostki granitowej i płyt kamiennych, 

z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. W formie symbolicznej w ulicę 

wbudowano fragment torów tramwajowych o długości 93 m. Przebudowana została 

kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wykonane kanały techniczne na cele 

szerokopasmowej sieci teleinformatycznej LEGMAN. Wykonano przyłącza 

wodociągowe do budynków. Na chodnikach ustawiono donice z drzewami i kwiatami 

oraz kosze na odpadki. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu zgodnie 

z umową o dofinansowanie wynosi 3 600 907,60 zł, w tym przyznane dofinansowanie 

w wysokości 1 819 121,21 zł. 

 

12.1.4. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa 

bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic 

Kartuskiej i Kamiennej”. 

 

W październiku 2018 r. została zawarta umowa na realizację prac 

budowlanych. Umowa obejmuje wykonanie robót w zakresie: przebudowy jezdni 

i chodników, budowy zatok postojowych, budowy bulwaru, kanalizacji deszczowej 

i sieci Legman, modernizacji oświetlenia ulicznego, zagospodarowania pasów zieleni, 

montażu elementów małej architektury, w tym: ławek, leżaków, stojaków na rowery 
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i koszy na odpadki. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu zgodnie 

z umową o dofinansowanie wynosi 3 369 546,10 zł, z czego przyznane 

dofinansowanie to 1 253 864,33 zł. 

 

12.1.5. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja 

części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej 2, 

Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. 

 

W miesiącu lipcu 2018 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. 

Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: wymianę stolarki okiennej, wymianę lub 

renowację stolarki drzwiowej, remont piwnic, klatek schodowych, elewacji 

frontowych, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz szczytowych, roboty 

dekarskie, roboty związane z instalacją elektryczną i sanitarną oraz prace związane 

z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Na terenie przynależnym do 

budynku przy ul. Kościelnej 2 wykonane zostały prace związane 

z zagospodarowaniem terenu. Wykonano m.in.: chodniki oraz nasadzono krzewy.  

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu 

zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 3 584 228,03 zł, z czego dofinansowanie 

unijne to 2 277 309,96 zł, natomiast środki pochodzące z budżetu państwa – 

310 937,96 zł.  

 

12.2. Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2015 przyjęty Uchwałą 

Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009 r. 

 

W ramach zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich 

w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych” zaplanowano remont 34 budynków mieszkalnych. Do roku 2012 przy 

udziale środków unijnych przeprowadzono renowację 22 budynków. Remont 

pozostałych 12 obiektów zaplanowano ze środków własnych gminy. W latach 2013-

2016 wyremontowano 6 budynków.   

W październiku 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót dotyczących renowacji 

części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. H. Pobożnego 

19, 20 i 21. Wartość robót: 4 334 530,38 zł. Planowany termin zakończenia prac to 

czerwiec 2020 r.  

Zakres robót obejmuje wykonanie:  

• docieplenia elewacji budynków od strony podwórka, 

•  docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. H. Pobożnego 21,  

• remontu elewacji frontowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej,  
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• wzmocnienia ścian i fundamentów budynków,  

• wzmocnienia nadproży okiennych,  

• remontu pomieszczeń piwnicznych, strychowych i klatek schodowych,  

• remontu dachów wraz z montażem płotków przeciwśniegowych,  

• ław kominiarskich i przemurowaniem kominów,  

• montażu instalacji domofonowej. 

 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA. 

 

13.1. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla 

miasta Legnicy” przyjęty Uchwałą Nr XVI/155/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 

25 stycznia 2016 r. 

 

W realizację  Programu PONE- Program termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej, na terenie Legnicy, włączonych zostało szereg 

instytucji, które w roku 2018 wykonały następujące zadania: 

• Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej wykonał dokumentację projektową dla 

obiektów przy ulicy: 

o Rynek 32 i 33 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

konstrukcji dachów  wraz z wymianą pokrycia dachów w budynkach 

użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33”,  

o Św. Piotra 14/Witelona 10 w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy 

dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar” (wykonanie dokumentacji wraz 

z audytem energetycznym), 

o Zielonej 5/6 i 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie 

konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją 

przeciwwilgociową  budynku gminy przy ul. Zielonej 5/6 i 7”. 

• Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zrealizowało 

następujące zadania: 

o podpisano umowę i rozpoczęto realizację termomodernizacji budynków 

administracyjnych oraz budynku laboratorium spółki przy 

ul. Nowodworskiej, 

o podpisano umowę i rozpoczęto przebudowę budynku laboratorium na 

terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków przy ul. Spokojnej 20, w zakres 

której wchodzi ocieplenie dachu, wymiana instalacji co. i instalacji 

elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia LED i wymianą stolarki 

okiennej na okna o mniejszym współczynniku przenikalności ciepła, 

o w laboratorium przy ul. Nowodworskiej 1 wymieniono całą instalację 

oraz wentylatorownię, na nowoczesną centralę z rekuperacją. 

• Gmina Legnica realizowała zadania w następujących lokalizacjach: 

o Budynek V Liceum Ogólnokształcącego ul. Senatorska 32 - 
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wymieniono 13 okien w budynku. 

o Szkoła Podstawowa Nr 19 al. Rzeczypospolitej 129 – w ramach prac 

termomodernizacyjnych budynku szkolnego zakończono prace 

projektowe w zakresie obejmującym m.in.: wykonanie izolacji pionowej 

ścian piwnicy, ocieplenie ścian piwnicy, ocieplenie elewacji budynku, 

ocieplenie stropodachu nad przybudówką, ocieplenie stropodachu nad 

łącznikiem, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami, wymianę 

stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont strefy przedwejściowej szkoły, 

wymianę daszków nad wejściami technicznymi do obiektu, 

modernizację systemu grzewczego, całkowitą wymianę instalacji 

elektrycznej wraz z oświetleniem, prace wewnątrz obiektu związane 

z wymianą instalacji elektrycznej. W październiku wykonano montaż 

okien i drzwi fasadowych wejścia głównego wraz z obróbką.  

o Zespół Szkół Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1 – w sierpniu 

rozpoczęto termomodernizację budynków szkoły obejmującą m.in.: 

wyburzenie attyk i łuków pomiędzy budynkami, naprawę spękanych 

ścian, wykonanie dylatacji pomiędzy ścianami attykowymi, wykonanie 

dodatkowej izolacji na stropodachu, docieplenie ścian i stropów, 

wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, termomodernizację 

centralnego ogrzewania. Inwestycja w trakcie realizacji. 

o Zespół Placówek Specjalnych przy ul. Mazowieckiej 3 - w ramach 

zadania wykonano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na 

budowę. Wykonano prace w piwnicy i na parterze dla ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, na I piętrze dla  przedszkola i II piętrze 

dla internatu. Zrealizowano prace obejmujące rozbiórkę ścian klatki 

schodowej, dobudowę szybu windowego, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, częściową wymianę grzejników, przebudowę sanitariatów, 

wykonanie elewacji  segmentu C i części B oraz łącznika. 

o Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - w ramach 

prac termomodernizacyjnych budynków przedszkola wykonano prace 

obejmujące: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zabudowę 

łącznika na poziomie terenu z osadzeniem okien, docieplenie dachu 

z wymianą opierzeń, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

docieplenie ścian, wyprawę tynkarską, wymianę parapetów 

zewnętrznych i części  drzwi zewnętrznych,  wymianę opaski wokół 

budynków. 

o Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

w trakcie realizacji znajduje się zadanie polegające na rozbudowie 

i adaptacji budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji 

Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.  

o Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 na potrzeby przedszkola 

i żłobka publicznego - zakres zrealizowanych prac obejmował 

przebudowę istniejącego obiektu szkolnego  polegającą na adaptacji 

pomieszczeń na potrzeby przedszkola  i żłobka publicznego 
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z usytuowaniem w części budynku przeznaczonego na przedszkole 

zespołu żywieniowego obsługującego obie jednostki wraz 

z dociepleniem całego budynku. 

o Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb 

adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 

w listopadzie podpisano umowę  z wykonawcą prac i rozpoczęto 

realizację I Etapu zadania obejmującego przebudowę istniejącego 

budynku oraz zagospodarowanie dziedzińca. 

 

Dokonano wymiany energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności 

publicznej tj.:  

• Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

• Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 7. 

• Na terenie oczyszczalni ścieków LPWiK S.A., wymieniono oświetlenie 

zewnętrzne na nowe wykonane w technologii LED oraz wymieniono wszystkie 

urządzenia i instalacje w części ściekowej oczyszczalni ścieków na 

energooszczędne. 

 

Montowane były odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności 

publicznej. Zadanie realizowane przez LPWiK obejmowało przygotowanie 

dokumentacji na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,5 MWh na 

terenie Zakładu Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej 1 i Zakładu Oczyszczania 

Ścieków przy ul. Spokojnej 20. Twarda realizacja zadania będzie uzależniona od 

pozyskania źródeł finansowania. 

 

Inwentaryzacja wraz z audytem energetycznym oraz modernizacja oświetlenia 

ulicznego realizowane były przez: 

• Zarząd Dróg Miejskich, który dokonał wymiany: 

o 72 latarń na: al. Piłsudskiego, ul. Stanisławowskiej, ul. Wlk. 

Niedźwiedzicy, ul. Chocianowskiej,  

o 98 opraw oświetleniowych na: ul. Rynek i ul. Sudeckiej. 

• Gmina Legnica zrealizowała zadanie pn. „Budowa oświetlenia na terenie 

rekreacyjnym przy ulicach Wierzyńskiego i Gałczyńskiego”.   

• TAURON S.A. wymienił na terenie miasta 308 opraw świetlnych rtęciowych na 

energooszczędne sodowe.   

 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz ZDM prowadziły działania na rzecz 

ograniczenia niskiej emisji oraz podniesienia efektywności energetycznej. 

Przeprowadzona została termomodernizacja budynków mieszkalnych i komunalnych 

wraz z audytami energetycznymi: 

• Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej wykonał następujące zadania: 

o w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych 
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wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, 

Kamiennej 2a, 4, 5, 6” prowadzono prace polegające m. in. na 

wymianie stolarki okiennej, wymianie lub renowacji stolarki drzwiowej, 

dociepleniu ścian szczytowych oraz elewacji od strony podwórza, 

pracach dekarskich w budynkach, 

o w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa przewodów 

wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 7” 

zmodernizowano system wentylacyjny w budynku, 

o w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa konstrukcji dachu 

wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy 

ul. Głogowskiej 18”, „Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą 

pokrycia dachu  budynku mieszkalnego przy ul. Dmowskiego 2”, 

„Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz 

dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 14”  

wykonano docieplenia dachów budynków,  

o wymieniono okna w mieszkaniach, 

o opracowano kompletną dokumentację projektową dla: 

▪ dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach 

gminy przy: ul. Ks. P. Ściegiennego 29,  ul. Fabrycznej 15 i 16, 

ul. Kartuskiej 38, ul. E. Orzeszkowej 17 of, ul. Głogowskiej 87, 

▪ przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu 

budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, 

▪ wymiany pokrycia dachu wraz z dociepleniem w 2 budynkach 

użytkowych przy ul. Głogowskiej 83, 

▪ wzmocnienia stropu nad piwnicą i spękanych ścian 

zewnętrznych wraz z dociepleniem i przebudową naświetli 

w dachu budynku mieszkalno-użytkowego gminy przy 

ul. Chojnowskiej 4. 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” przeprowadziła termomodernizację 

budynków zlokalizowanych przy: ul. Pruszyńskiego 4 i 16-18-20, 

ul. Gałczyńskiego 24-26-28-30, 32-34-36, 35, 37 oraz 41-43-45, ul. Jastruna 

3-5, ul. Gombrowicza 23-25 i 27-29, ul. Batalionu „Zośka” 8-10, ul. Okulickiego 

2-4-6, ul. Sosnkowskiego 1-3-5-7 i 9-11. 

• Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła wymianę tzw. „sidingów” 

i wykonała ocieplenia metodą mokrą (BSO) w budynkach przy: 

ul. Marynarskiej 54-56-58-60 oraz ul. Torowej 38-40-42-44-46-48-50-52. 

• Wspólnoty mieszkaniowe we własnym zakresie dokonały termomodernizacji 

w budynkach przy: ul. Korczaka 11, ul. Kościuszki 8, ul. Piechoty 9/13, 

ul. Saperska 6/12, ul. Tatarska 13, ul. Roosevelta 30, ul. Chłapowskiego 

25,28, 20, ul. Masarska 5, ul. Wrocławska 213, ul. Czarnieckiego 18, 

ul. Marynarska 20, ul. Roosevelta 1, ul. Wrocławska 5, ul. Chojnowska 23, 

ul. Korczaka 25, ul. Świętego Wojciecha 9 of, ul. Andersa 20, ul. Szkolna 6, 

ul. Chocianowska 2, ul. Grunwaldzka 1, ul. Śląska 8-9-10, ul. Biegunowa 22-

24, ul. Chrobrego 1, Złotoryjska 105 AB. 
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Gmina uczestniczyła w tych projektach do wysokości udziałów w budynkach 

wspólnotowych. 

 

Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej 

realizowane było poprzez wymianę źródeł ciepła: 

• W obiektach należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej zlikwidowano 

23 piece węglowe tj. piece kaflowe, kotły c.o. i zastąpiono ogrzewaniem 

ekologicznym, w ramach prac zlecanych z obsługi OGM-ów lub 

zrealizowanych remontów lokali przez najemcę na koszt własny.  

• LPWIK S.A. wybudowało nową kotłownię gazową o mocy 1,8 MWh, 

zapewniającą ogrzewanie wszystkich obiektów Zakładu Produkcji Wody oraz 

budynków biurowych, a także budynku laboratorium i całego zaplecza 

warsztatowego. 

• Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła likwidację tzw. 

„junkersów”  

i wykonała instalacje ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy 

ul. Marynarskiej 54-56-58-60 oraz ul. Torowej 38-40-42-44-46-48-50-52. 

 

Na ograniczenie niskiej emisji pozytywnie wpłynęło podłączenie do sieci 

ciepłowniczej i gazowej nowych odbiorców: 

• przy ul. Andersa 1 - przeprowadzono modernizację systemu grzewczego oraz  

przyłączono nieruchomość do sieci ciepłowniczej, 

• w Młodzieżowym Centrum Kultury przy ul. Rataja 24 – zlikwidowano lokalną 

kotłownię opalaną gazem i przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej,  

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grunwaldzka 2-20 

przebudowano instalację centralnego ogrzewania. 

• Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. przyłączyło 

27 obiektów do sieci ciepłowniczej, w tym 13 nowych. 

W ramach programu udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy, na 

realizację na terenie miasta Legnicy zadań z zakresu ochrony środowiska, służących 

ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub 

nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła wpłynęło w 2018 r. 345 wniosków 

o dofinansowanie inwestycji. Ogółem zlikwidowano 601 źródeł na paliwo stałe 

(tj. piece kaflowe lub piece centralnego ogrzewania opalane węglem). 

Pomoc finansowa Gminy udzielona wnioskodawcom w 2018 r. wyniosła 

936 975,22 zł. 

 

W ramach rozproszonych źródeł energii instalowano mikro instalacje. Legnicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zamontowała instalacje fotowoltaiczne w budynkach 

mieszkalnych przy ul. Marynarskiej 54-56-58-60 oraz ul. Torowej 38-40-42-44-46-48-

50-52. 
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Zrealizowane zostały zadania obejmujące wymianę oświetlenia klatek schodowych 

i parkingów: 

• Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zamontował oprawy oświetleniowe 

z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Kościelnej 

2 oraz Kamiennej 2a, 4, 5, 6 oraz wykonał doświetlenie wnętrz blokowych 

w ramach zadań inwestycyjnych sfinansowanych z otrzymanych dotacji 

celowych, 

• we wnętrzu ograniczonym ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna – 

zamontowano 10  lamp solarnych, 

• we wnętrzu podwórza przy Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza – zamontowano 

1 lampę solarną. 

 

W ramach modernizacji sieci ciepłowniczej - redukcja strat sieciowych, Legnicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zmodernizowała węzły cieplne i zlikwidowała tzw. węzły 

grupowe w budynkach mieszkalnych przy: ul. Marynarskiej 54-56-58-60, ul. Torowej 

20-22-24, 26-28-30, 38-40-42-44-46-48-50-52, ul. Lotniczej 38-39. 

 

Modernizacja układu komunikacyjnego prowadzona była w celu usprawnienia 

ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości 

funkcjonowania systemu transportu publicznego: 

• Zarząd Dróg Miejskich zrealizował: 

o przebudowę al. Piłsudskiego oraz przebudowę odcinka 

ul. Leszczyńskiej. 

• Gmina Legnica zrealizowała: 

o inwestycję polegającą na dostawie wraz z montażem pięciu tablic 

Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) tj.: al. Piłsudskiego/ 

ul. Miarki, al. Piłsudskiego/ul. Galaktyczna, al. Piłsudskiego/ul. Wielkiej 

Niedźwiedzicy, al. Piłsudskiego/Wiadukt, al. Piłsudskiego/Rondo 

Niepodległości, wpięciu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) oraz rozbiórce 

i odbudowie nawierzchni, 

o przebudowę ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy 

Nadbrzeżnej, 

o rozpoczęła budowę bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy 

Nadbrzeżnej.  

W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe dla następujących zadań: 

o Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej 

w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy. 

o Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. 

Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.  

o Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II 

ul. Szczytnicka. Kontynuacja prac projektowych obejmujących 

przebudowę  ul. Szczytnickiej od skrzyżowania z ul. Bydgoską do 

skrzyżowania z ul. Pątnowską. 
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o Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy 

południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych 

w Legnicy.  

o Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej 

w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka w Legnicy.  

Do ograniczenia emisji liniowej przyczyni się realizacja projektu: Rower 

miejski z rozbudową ścieżek rowerowych. Zawarto trzyletnią umowę na 

świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego 

transportu rowerowego polegającego na umożliwieniu wypożyczania rowerów 

w latach 2018-2020. W 2018 r. system funkcjonował od 25 lipca do 30 listopada 

z 11 stacjami rowerowymi i 98 rowerami, w tym 88 rowerami standardowymi, 

5 rowerami dziecięcymi i 5 tandemami. Dodatkowo od 1 września funkcjonowała 

stacja sponsorska, dysponująca 10 dodatkowymi rowerami i 2 rowerami typu Cargo. 

MPK sp. z .o.o. zakupiło autobusy niskoemisyjne z normą EURO 6 oraz 

autobusy hybrydowe: 

• Autobus Solaris Urbino 18 - 1 szt. 

• Autobus miejski Solaris Urbino 15 - 2 szt. 

• Autobus miejski Solaris Urbino 12 - 2 szt. 

• Autobus miejski Solaris Urbino 12 Hybrid - 4 szt. 

W tym w latach 2017 – 2018 pozyskano środki w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na zakup 8 autobusów 

w ramach zadania pn: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez 

zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz 

z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”. Łączna kwota 

zakupu (wraz z tablicami DIP) wyniosła 12 142 028,84 zł, w tym kwota 

dofinansowania 8 343 962,69 zł. 

 

13.2. Program Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy do 2020 roku przyjęty Uchwałą 

Nr XI/88/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lipca 2015 roku. 

 

W 2018 r. w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy do 

2020” realizowano szereg zadań, które dotyczyły takich zagadnień jak: poprawa 

jakości wód, zachowanie różnorodności biologicznej, utrzymanie standardów jakości 

powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami, gospodarka wodno - ściekowa, 

zapobieganie poważnym awariom oraz edukacja ekologiczna.  

Program został opracowany w celu realizacji polityki ekologicznej państwa 

oraz zapewniono jego komplementarność z naczelnymi dokumentami strategicznymi. 

W dokumencie wyznaczono cele krótkoterminowe i długoterminowe konieczne do 

podjęcia konkretnych działań dla każdego z komponentów środowiska. Wiele zadań 

wpisywało się w realizację więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego. 

Duża część zadań miała charakter inwestycyjny. Spora ilość zadań, z uwagi na swój 

charakter, realizowana była na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. 

Przykładem tych ostatnich były działania związane z szeroko pojętą edukacją 
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ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami. 

Powyższe działania zostały określone dla następujących obszarów 

interwencji: 

• Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym realizowano poprzez: 

o Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym prognoz oddziaływania 

na środowisko i opracowań ekofizjograficznych. W 2018 r. uchwalono 

6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których 

zostały opracowane prognozy oddziaływania na środowisko oraz 

opracowania ekofizjograficzne. 

o Prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej (kształtowanie 

przestrzeni), uwzględniającej wartości przyrodnicze i ład przestrzenny.  

• Edukacja ekologiczna społeczeństwa realizowana poprzez: 

o Udostępnianie informacji przez wyłożenie do publicznego wglądu 

prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych do planów 

miejscowych w trakcie trwania procedur planistycznych. 

o Prowadzenie edukacji ekologicznej m.in. w szkołach, bibliotekach, 

zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji na 

temat funkcjonowania nowego systemu i sposobu segregowania 

odpadów oraz innych kampanii środowiskowych. 

o Wspieranie inicjatyw i działań z zakresu edukacji ekologicznej, 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury 

(konkursy, festiwale, olimpiady, itp.). 

o Organizację Konferencji. W październiku 2018 r. odbyła się 

Ogólnopolska Konferencja pn. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – 

Legnica Smart City 2018. IV Ponadregionalna wymiana doświadczeń”, 

w której udział wzięło około 200 gości z całego kraju. Ideą Konferencji 

była wymiana doświadczeń między przedstawicielami samorządu 

terytorialnego wszystkich szczebli, przedsiębiorcami z branży 

odpadowej oraz przedstawicielami organizacji pożytku publicznego. 

Jednym z podstawowych celów konferencji było wypracowanie 

rozwiązań służących podniesieniu świadomości ekologicznej 

społeczeństwa oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. 

• Ochrona przyrody i krajobrazu realizowana poprzez kontynuację: 

o Rewitalizacji zieleni Lasku Złotoryjskiego i pielęgnację pomników 

przyrody na terenie miasta. 

o Budowy Parku Osiedlowego na Piekarach przy Zespole Szkół 

Integracyjnych. 

o Rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. 

• Ochrona i zrównoważony rozwój lasów realizowany był poprzez przemianę 

lasów w kierunku umacniania ich funkcji ochronnej (glebochronną 

i wodochronną) na terenach należących do Huty Miedzi „Legnica”. 

• Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów wodnych realizowana była 

poprzez: 
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o Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy 

m. Legnica. Celem robót było przeprowadzenie wód rowu K-11 trasą 

poza planowanym terenem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

o Remonty i konserwację urządzeń wodnych tj.: konserwacja Młynówki 

w Parku Miejskim, konserwacja Młynówki w obrębie Piekary Stare, 

konserwacja rowu K-8  obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle 

w Legnicy, konserwacja Kanału Rzeszotarskiego. 

o Konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnica, tj.: K-4, 

K-4-1, K-1, W-1, M-4,M-4-1, K-7, K-7-2,K-7-5, K-7-6. 

o Porządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy.  

o Bieżącą kontrolę i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie miasta Legnicy. 

o Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych L-4, L-5, L-7, L-8, P-4, P-5, P-

6, P-7 i P-8 rzeki Kaczawy. 

• Ochrona gleb i powierzchni ziemi realizowana była przez likwidację dzikich 

wysypisk oraz rekultywację i monitoring terenu. Zlikwidowano 23 dzikie 

wysypiska, wywieziono 733,70 ton zanieczyszczeń. 

• Jakość powietrza atmosferycznego realizowana poprzez: 

o Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących 

przedsięwzięć: 

▪ budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi 

realizowanej  

w ramach S3 z ul. Lotniczą, 

▪ budowa Zbiorczej Drogi Południowej od al. Rzeczypospolitej do 

ul. Sikorskiego, 

▪ przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej, 

▪ uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz 

obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-

usługowych, 

▪ budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności 

gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. 

o Przebudowę ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy 

Nadbrzeżnej. 

o Przebudowę zatoki autobusowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni 

al. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marsa do 

skrzyżowania z ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. 

o Wprowadzono środki trwałego uspokojenia ruchu na Nowym Osiedlu, 

na ul. Wielkiej Niedźwiedzicy i ul. Oświęcimskiej.  

o Utrzymanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym, w tym 

likwidację nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych. 

o Wykonanie termomodernizacji, w następujących budynkach: 

▪ Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Krzemieniecka 1, 

▪ Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a, 

▪ Zespół Szkół Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1 (kontynuacja). 
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o Ograniczenie niskiej emisji z transportu poprzez zakup nowoczesnych 

autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego.  

• Jakość wód powierzchniowych i podziemnych realizowana poprzez: 

o Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica. 

W ramach zadania przeprowadzono modernizację części gazowo-

energetycznej, w tym dla instalacji biogazu wprowadzono  kogenerację 

oraz zmodernizowano układ nadawy i odbioru osadu z oczyszczalni 

ścieków w Legnicy. Wybudowano suszarnię osadów ściekowych, 

kanalizację sanitarną w ul. Jaworzyńskiej i ul. Nowodworskiej. 

Modernizacji poddano Zakład Produkcji Wody, w tym zmieniono system 

napowietrzania (aeratory), zmodernizowano filtry (zastosowano układ 

podwójnej filtracji), zastosowano lampę promieniowania UV oraz 

zmodernizowano układ zasilania energetycznego wraz ze sterowaniem.  

o Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – 

etap II. W ramach zadania zrealizowano: 

▪ opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację 

Oczyszczalni Ścieków,  

▪ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci 

wodociągowej wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. 

Pątnowskiej, 

▪ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki 

wojskowej przy ul. Rzeczypospolitej, 

▪ opracowanie studium wykonalności dla wnioskowanych zadań, 

▪ opracowanie dokumentacji dotyczącej  aktualizacji granic 

Aglomeracji Legnica, 

▪ wybudowano 35 przyłączy co pozwoliło na likwidację zbiorników 

bezodpływowych. 

o Modernizację oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej. 

Zadanie dotyczyło optymalizacji procesów technologicznych w części 

mechanicznej oczyszczalni ścieków. 

o Budowę systemu monitoringu sieci wodociągowej. Zadanie dotyczyło 

stworzenia systemu nadzoru nad określonymi parametrami pracy sieci 

wodociągowej w celu minimalizacji strat wody, analizy bieżących 

i prognozowanych warunków funkcjonowania sieci. 

o Przeprowadzenie bez wykopowej naprawy odcinków sieci 

kanalizacyjnych. W 2018 r. wykonano naprawę 2 595,9 m sieci 

kanalizacyjnej w technologii bez wykopowej. 

o Zakończenie budowy sieci kanalizacji rozdzielczej w ul. Wrocławskiej 

w Legnicy. Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 

725,9 mb oraz odgałęzienia wodociągowe o łącznej długości 339,2 m. 

o Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrówki od ul. Kraka 

do al. Piłsudskiego  o łącznej długości 480,19 m.  



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

197 

o Modernizację ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

pozyskiwania wody. 

o Wdrożenie systemu GIS w oparciu o system informacji geograficznej 

z dostępem mobilnym. 

o Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Dąbrówki o łącznej 

długości 111,8 m. 

o Naprawę kolektora kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta 

Legnicy – ul. Iwaszkiewicza. Wykonano naprawę 282,5 mb sieci 

kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej.  

o Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytnickiej. 

Zadanie dotyczyło budowy systemu kanalizacji sanitarnej o długości 

2050,8 mb oraz przyłączy o długości łącznie 125,6 m. 

o Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Masarskiej do kolektora 

K-1 w ul. Ścinawskiej o łącznej długości 228,1 m. 

o Wymianę 48 przyłączy o długości ogólnej 618 m. 

o Wybudowanie sieci wodociągowej w ulicach: Chojnowskiej, 

Raciborskiej, Lotniczej, Sierocińskiej, Wiślanej, Żeglarskiej, 

al. Rzeczypospolitej.  

o Wybudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicach: Mostowej i Wiślanej.  

o Wybudowanie systemu ogrzewania obiektów Zakładu Produkcji Wody 

przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy, w ramach którego wybudowano 

kotłownię gazową. 

• W ramach ochrony przed hałasem i PEM opracowano Program ochrony 

środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy do 2023 roku. 

• Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego realizowana była poprzez: 

o Dotacje celową na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczono na: 

▪ Szkolenia z zagrożeń chemicznych, biologicznych, 

radiologicznych oraz transportu i magazynowania towarów 

niebezpiecznych,  

▪ ćwiczenia, które obejmowały tematykę zagrożeń występujących 

podczas powodzi na terenie miasta, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenu Legnickiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A., 

▪ ćwiczenia pod kryptonimem „S-3”, których celem było 

sprawdzenie gotowości sił i środków krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego do realizacji działań podczas zdarzeń 

drogowych, 

o Wydanie 52 opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

o przeprowadzenie kontroli w zakładzie o dużym ryzyku powstania awarii 

przemysłowej. 

o Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. 

W 2018 r. informowano mieszkańców o ryzyku lub przekroczeniu 

poziomów dopuszczalnych PM10 poprzez przekazanie informacji 
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otrzymywanej z WIOŚ we Wrocławiu za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) 

Wojewody Dolnośląskiego w postaci komunikatów, które umieszczano 

na stronie internetowej - BIP Urzędu Miasta Legnicy. 

• Gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane było poprzez: 

o kontynuację wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w worki na 

odpady ze szkła opakowaniowego. 

o zmiany w organizacji odbioru odpadów polegających na 

zorganizowaniu dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów 

biodegradowalnych, 

o przygotowanie nowych uchwał związanych z gospodarką odpadami 

w Gminie Legnica, 

o zmiany godzin pracy PSZOK, umożliwiające korzystanie z nich 

w szerszym zakresie, 

o ustawienie w uczęszczanych miejscach miasta MPE (pojemników na 

drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

o bezpłatne przekazywanie mieszkańcom pojemników na odpady 

o charakterze medycznym, które powstały w gospodarstwach 

domowych. 

 

13.3. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy” przyjęty 

Uchwałą Nr XXXIV/354/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. 

 

W ramach działań edukacyjnych Gmina konsekwentnie prowadziła politykę 

podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, ekologicznego korzystania ze środków komunikacji publicznej oraz 

systematycznie informowała na łamach publikatorów o zamierzeniach związanych 

z inwestycjami drogowymi, które w sposób bezpośredni podnosiły jakość klimatu 

akustycznego. Do najważniejszych zadań, realizowanych w roku 2018, 

przyczyniających się do ograniczenia poziomu hałasu w środowisku, należały: 

• Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed hałasem.  

• W ramach zadania uspokajania ruchu na drogach: 

o egzekwowano ograniczenia prędkości, 

o wprowadzono środki trwałego uspokojenia ruchu na drogach - 

wykonano przy ul. Czarnieckiego azyl, a przy ul. Orzeszkowej 

wyniesione przejście, 

o wdrożono w mieście system zintegrowanego zarządzania ruchem oraz 

wprowadzono STREFY TEMPO 30 na obszarach ograniczonych 

ulicami: Sikorskiego - Piłsudskiego – Sudecka, Złotoryjska – 

Chojnowska oraz Jaworzyńska – Oświęcimska - Powstańców Śląskich 
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– Skarbka. 

• W ramach utrzymania nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym – 

wykonano przebudowę i remont al. Piłsudskiego, przebudowano odcinek 

ul. Leszczyńskiej, ul. Oświęcimską, ul. Mickiewicza i ul. Pątnowską. 

 

13.4. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Legnica” przyjęty Uchwałą Nr LVII/468/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 

2010 r. 

 

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Legnica, będzie procesem długofalowym. Zakłada się usunięcie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do roku 2032. W ciągu 

ostatnich 5 lat gmina unieszkodliwiła 72 tony azbestu z różnych nieruchomości 

na terenie miasta. Koszt tego przedsięwzięcia to około 40 000 zł, z czego 85 % 

stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu.  

W roku 2018 zawarto z WFOŚiGW umowę dotacji na kwotę 4 653,11 zł - 

przeznaczoną na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie gminy Legnica”. Usunięto wyroby zawierające azbest 

z 6 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Legnica, w tym: demontaż 

wyrobów zawierających azbest z 3 nieruchomości, odbiór azbestu z miejsca 

magazynowania na terenie 3 nieruchomości, zabezpieczenie odpadów, transport 

i przekazanie do unieszkodliwienia. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 

5 474,25 zł. Łącznie usunięto 8,110 Mg azbestu. 

 

13.5. „Program Ochrony Powietrza dla miasta Legnicy”. 

 

Miasto Legnica od roku 2010 realizuje Programy naprawcze ochrony 

powietrza dla strefy miasto Legnica przyjęte uchwałami Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego. W związku z przekroczeniem standardów jakości powietrza 

w zakresie emisji pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu, oraz arsenu 

w powietrzu. Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w Programach Ochrony Powietrza 

określono również działania naprawcze, mające na celu obniżenie poziomu tych 

substancji w powietrzu. Przyświeca im generalna zasada likwidacji zanieczyszczeń 

u źródła. Dlatego miasto Legnica podejmuje szereg działań mających na celu między 

innymi likwidację tzw. niskiej emisji, która jest główną przyczyną przekroczeń pyłu 

i B(a)P. 

Odpowiednie działania realizują również wytypowane zakłady przemysłowe 

będące głównymi emitentami arsenu w powietrzu. Są to: Huta Miedzi „Legnica” 

w Legnicy oraz Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach o/Legnica. Wyniki jakości 

powietrza ze stacji pomiarowych na terenie miasta wyraźnie wskazują na 

przemysłowy charakter tego zanieczyszczenia. W sezonie zimowym pewien udział 
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w stężeniach arsenu ma również emisja z systemów grzewczych. Ww. programy 

wskazują m.in. działania obejmujące ograniczenie emisji z indywidualnych źródeł 

grzewczych rozproszonych na terenie miasta oraz ograniczenie emisji ze źródeł 

przemysłowych, których realizacja przyczynia się do obniżenia stężeń 

zanieczyszczeń, w tym arsenu, na terenie miasta. Na zmniejszenie emisji pyłu 

w 2018 roku miały wpływ działania termomodernizacyjne podjęte przez 

zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, kontynuacja realizacji 

PONE oraz działania polegające na wymianie starych systemów ogrzewania 

w placówkach użyteczności publicznej. Dzięki temu uzyskano w 2018 roku 

efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu:  

• efekt ekologiczny wymiany pieców   

Pył PM10 -30,877 Mg/rok 

Pył PM2,5 -14,658 Mg/rok 

• efekt ekologiczny działań polegających na wymianie ogrzewania w połączeniu 

z termomodernizacją budynków  

Pył PM10 - 22,466 Mg/rok. 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, kontynuując działania polegające na 

czyszczeniu ulic, (czyszczono drogi o łącznej długości 128,46 km, w tym 1 raz 

w tygodniu - 120,29 km dróg i 2 razy w tygodniu - 8,17 km dróg), przyczynił się 

do redukcji emisji pyłu: PM10 - 23,916 Mg/rok, PM2,5 – 3,698 Mg/rok.  

Ponadto realizowano w 2018 roku następujące działania uwzględnione w uchwałach 

POP: 

• budowy, modernizacje i remonty dróg, 

• modernizacja systemu transportu publicznego obejmująca działania MPK 

w Legnicy polegające na zakupie nowych niskoemisyjnych autobusów 

miejskich. W 2018 roku zakupiono 2 autobusy (Diesel) w klasie mega, 

spełniające wymogi EURO VI i 4 autobusy(Hybryda) w klasie maxi, 

hybrydowe, spełniające wymogi EURO VI. 

• funkcjonowanie wypożyczalni Roweru Miejskiego jako alternatywnego środka 

komunikacji w mieście.  

W zakresie stałych działań prowadzone są działania: 

• kontrole prowadzone przez Miejską Komendę Policji w zakresie czystości kół 

w pojazdach wyjeżdżających z placów budów, kontrole czystości ulic przy 

wyjazdach z placów budów oraz kontrole zabezpieczeń przeciwko pyleniu 

i roznoszeniu odpadów (np. styropianu) z terenu inwestycji budowlanych oraz 

w trakcie przewożenia materiałów sypkich, 

• organizowanie szeregu akcji edukacyjnych w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych, mających na celu uświadamianie społeczeństwa 

w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści 

płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, 

termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, 

sposobów i korzyści płynących z oszczędzania energii, 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

201 

• zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta, szczególnie poprzez 

wprowadzanie nowych obszarów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych: 

nasadzenia krzewów na istniejących skwerach, zieleńcach, 

• stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłów 

i B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, 

wprowadzania zieleni izolacyjnej (szczególnie wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia 

zakazu stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy 

(w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), reorganizacji 

układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu 

samochodowego w ścisłym centrum miasta, konieczności budowy ścieżek 

rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż nowo budowanych dróg. 

 

14. ROZWÓJ INFORMATYZACJI. 

 

W 2016 roku została opracowana Strategia informatyzacji Gminy Legnica 

na lata 2016 – 2021(SIGL). Strategia w pełni wpisuje się w Strategię Rozwoju 

Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS oraz strategie na poziomie regionalnym 

i centralnym i ma na celu wyznaczenie strategicznego kierunku rozwoju miasta 

w tym zakresie.  

Strategia informatyzacji wskazuje obszary, które szczególnie potrzebują 

działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, efektywnego 

wykorzystywania nowych technologii dla polepszenia jakości życia mieszkańców 

oraz usprawnienia procedur administracyjnych. Działania te spoczywają głównie na 

samorządzie lokalnym, który najlepiej zna potrzeby mieszkańców oraz najczęściej się 

z nimi kontaktuje. Urząd Miasta i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy w swoich 

działaniach systematycznie realizują projekty, których kierunki i cele zostały 

określone w Strategii Informatyzacji Gminy Legnica.  

Strategia Informatyzacji Gminy Legnica wyraża długoterminowe cele 

w zakresie eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych Gminy, technologii 

informatycznych, infrastruktury teleinformatycznej oraz sposobu zarządzania 

informatyką w Gminie.  

W 2018 roku prowadzono regularne działania, realizując cztery główne cele 

strategiczne przyjęte w SIGL.  

 

14.1. Cel strategiczny: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych 

świadczonych elektronicznie. 

 

W ramach projektów z obszaru Udostępnianie i wymiana danych zgodnie 

z zasadami Otwartych Danych, na uruchomionej w roku 2017 platformie 

www.opendata.legnica.eu przeprowadzono analizę danych oraz struktury portalu, 

http://www.opendata.legnica.eu/
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a następnie wdrożono zmiany w obszarze kategoryzowania danych. Obecnie na 

portalu publikowane są dane m.in. z kategorii środowisko, infrastruktura, informacje 

przestrzenne. Ponadto dane, których konieczność udostępnienia regulują przepisy 

prawa, w tym ustawa o dostępie do informacji publicznej (Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu 

Informacji Publicznej), publikowane są na www.um.bip.legnica.eu, 

w ustrukturyzowanej postaci i udostępnione w otwartym formacie danych, np. rejestr 

umów. Udostępnianie informacji publicznych w otwartych formatach pozwala na 

swobodne przeszukiwanie oraz import danych do innych systemów i ich powtórne 

przetwarzanie.  

W roku 2018 trwała Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej pod 

kątem integracji danych miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa. Udostępnione 

zostały dane z ewidencji gruntów i budynków w postaci usług, w międzynarodowym 

standardzie udostępniania danych przestrzennych w Internecie, jakim jest usługa 

WMS, prezentująca dane w formie rastrowej oraz usługa WFS, prezentująca dane 

w postaci wektorowej wraz z atrybutami opisującymi dane. Usługi te pozwalają 

podmiotom zewnętrznym uzyskać dostęp do aktualnych przebiegów granic działek 

i budynków oraz przeprowadzanie analiz przestrzennych. Jednym z takich 

podmiotów jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, prowadzący Usługę Krajowej 

Integracji Ewidencji Gruntów na portalu geoportal.gov.pl, wykorzystywaną m.in. przez 

państwowe służby z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i mienia. 

Prowadzone były dalsze prace nad stworzeniem cyfrowej mapy 

zasadniczej, którą zgodnie z przepisami tworzy się na podstawie odpowiednich 

zbiorów danych zawartych m.in. w bazie danych ewidencji gruntów 

i budynków, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazie 

danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Została 

przygotowana geodezyjna baza danych z zakresu zagospodarowania 

i ukształtowania terenu dla całego miasta (BDOT500), która jest podstawowym 

źródłem informacji o lokalizacji przestrzennej i charakterystyce obiektów 

topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000. Natomiast GESUT, czyli baza 

danych, w której przechowywane są informacje o sieciach uzbrojenia terenu takich 

jak np. wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, 

ciepłownicza, opracowana została dla 25 z 40 obrębów miasta i prace nad nią 

kontynuowane będą w kolejnych latach. 

Utworzono bazę danych jednostek urbanistycznych określonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Informacje w niej 

zawarte są niezbędne do prowadzenia wielu postępowań administracyjnych, 

ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów, a także wpływają 

na poprawę bezpieczeństwa poprzez umożliwienie policji czy straży miejskiej 

ustalanie przeznaczenia terenu. 

Rozszerzając zakres informacyjny systemów informacji przestrzennej, 

a jednocześnie udostępniając dane w otwartych formatach, utworzono bazę form 

ochrony przyrody na terenie miasta Legnicy, zawierającą użytki ekologiczne 

http://www.um.bip.legnica.eu/


Raport o stanie miasta za 2018 rok 

203 

i pomniki przyrody. Informacje te przekazane zostały do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska i stanowią dane referencyjne dla tworzenia różnego rodzaju 

opracowań kartograficznych i przeprowadzania analiz np. z zakresu ochrony 

środowiska czy planowania przestrzennego. Informacje te zostały także naniesione 

do wcześniej wspominanej bazy BDOT500.  

Dane i informacje udostępnione mieszkańcom, o których mowa powyżej, 

znajdują się na stronie sip.legnica.eu i udostępniane są w formatach umożliwiających 

ich łatwe wykorzystanie do własnych potrzeb (otwarte dane).  

W Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w roku 2018 

realizowano i zakończono następujące projekty: 

• Mobilny GIS – w ramach projektu uruchomiono narzędzia mobilne 

zapewniające dostęp online do danych opisowych i przestrzennych, 

gromadzonych w zasobach LPWiK. Za pomocą urządzeń mobilnych, podczas 

pracy w terenie możliwe jest zarówno pobieranie informacji o infrastrukturze, 

jak i zwrotne przesłanie informacji o awarii, postępie prac realizowanych 

w terenie itd. Wprowadzenie tego typu rozwiązań pozwala np. na 

zoptymalizowanie czasu awaryjnych wyłączeń, co wyraźnie usprawnia 

obsługę klienta. 

• Wodomierzownia - zarządzanie informacjami oraz zadaniami związanymi 

z całościową techniczną obsługą wodomierzy: ich wymianami, konserwacją 

i legalizacją. Na podstawie wprowadzonych danych o wymianach wodomierzy, 

automatycznie generowane są zmiany w kartotece podstawowej Obiektów 

w Systemie Sprzedażowym. W efekcie pozwala to optymalizować pracę 

w kontekście zadań codziennych: dynamiczne zmiany i szybsze reagowanie 

na zgłoszenia Klientów.  

• Realizację obu powyższych zadań zakończono w roku 2018 przy współudziale 

środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach.  

• Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej – w roku 2018 zakończono 

etap przygotowania infrastruktury teletechnicznej (zakup i konfiguracja sprzętu 

teleinformatycznego, licencji) na potrzeby projektu, który zrealizowany będzie 

w roku bieżącym. Wdrożenie projektu umożliwi analizę w czasie rzeczywistym 

pracy sieci wodociągowej, poprzedzoną prowadzonymi online pomiarami 

przepływu oraz ciśnienia. Pozwoli to na zoptymalizowanie pracy 

skomplikowanego układu jakim jest pierścieniowa sieć wodociągowa, co 

przełoży się w przyszłości na niższe nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne, 

pozwoli szybciej dostarczyć do końcowego klienta wodę o lepszej jakości, przy 

mniejszej ilości przerw w dostawie wody. 

 

Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach wspólnych 

portali realizowana była w kliku obszarach merytorycznych:  

• W czerwcu 2018 roku oddano do eksploatacji produkty projektu 

pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług 
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w Gminie Legnica” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt ten został dostrzeżony 

przez Warsaw Enterprise Institute i wskazany jako projekt referencyjny 

w wydanym za rok 2018 Banku Dobrych Praktyk Samorządowych.  

W ramach projektu uruchomiono szereg e-usług skierowanych do 

mieszkańców i klientów urzędu, w tym:  

o platformę informacyjno-płatniczą PLIP (plip.legnica.eu), a wraz z nią 

płatności elektroniczne za zobowiązania wobec Gminy, realizowane 

przez Urząd,  

o nowe formularze elektroniczne z obszaru podatków i opłat lokalnych na 

platformie ePUAP, dostępne także z poziomu platformy PLIP,  

o portal bazy wiedzy (e-urzad.legnica.eu) – portal informacyjny 

dla mieszkańców, zasilony informacjami o procedurach oraz sposobie 

załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Legnicy oraz innych jednostkach, 

a także agregujący dostępne publicznie usługi elektroniczne (linki, 

wskazania itd), 

o portal komunikacji społecznej (napisz.legnica.eu), przeznaczony 

do prowadzenia konsultacji społecznych (ankiet, badań) oraz 

zgłaszania drogą elektroniczną uwag z zakresu funkcjonowania miasta, 

o nowoczesny i prosty sposób potwierdzania odbioru decyzji 

podatkowych i innych dokumentów za pomocą elektronicznych 

kolektorów potwierdzeń. Taka forma potwierdzania, prócz usprawnienia 

obsługi klienta, daje podatnikowi możliwość sprawdzenia i zapłacenia 

swoich zobowiązań przez platformę plip.legnica.eu, wkrótce po 

odebraniu decyzji. 

• Od maja 2016 roku funkcjonuje w kancelarii Urzędu punkt potwierdzania profili 

zaufanych ePUAP. Profil zaufany umożliwia załatwienie sprawy urzędowej 

online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Dla 

osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą udać się do punktu, 

istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w miejscu ich 

przebywania. W roku 2018 w Urzędzie potwierdzono 690 profili zaufanych. 

Punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP jest jednym z elementów, które 

są kluczowe dla rozpowszechniania e-usług, gdyż znacząca część tych usług 

wymaga uwierzytelnienia. Zwiększa się jednocześnie liczba dokumentów 

elektronicznych obsługiwanych przez Urząd i jednostki Gminy za pomocą 

platform i systemów teleinformatycznych, co w połączeniu z możliwością 

szybkiego uzyskania profilu zaufanego, pozwala mieszkańcom na załatwianie 

spraw w Urzędzie i jednostkach Gminy, bez wychodzenia z domu.  

• Kolejnym portalem agregującym usługi elektroniczne kierowane do klientów 

branżowych jest portal – usługa https://geodeta.legnica.eu. Po 

funkcjonujących już kilka lat, e-usługach dedykowanych obsłudze geodetów 

(zgłoszenia robót geodezyjnych, pobieranie i przekazywanie materiałów), 

w maju 2018 uruchomiono usługi dla komorników (sprawdzanie danych 

https://geodeta.legnica.eu/
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w ewidencji gruntów, budynków i lokali), a w kwietniu dla uczestników narad 

koordynacyjnych (uzgodnienia nowych projektów przez przedstawicieli branż – 

podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu). Wszyscy wyżej 

wymienieni komunikują się i załatwiają sprawy w Wydziale Geodezji 

i Kartografii poprzez portale za pomocą usług elektronicznych. W 2018 roku 

obsłużono elektronicznie 885 robót geodezyjnych (wydano prawie 12 tysięcy 

dokumentów elektronicznych). System od maja (bez udziału pracowników) 

obsłużył 432 zapytania komorników, załatwiono w pełni elektronicznie 15 

wniosków, co wyeliminowało około 450 spraw i dokumentów załatwianych 

tradycyjnie. Od kwietnia natomiast uzgodniono 114 lokalizacji w 91 projektach, 

podczas 31 wirtualnych narad koordynacyjnych. Żadna ze spraw z obszaru 

przeprowadzania narad oraz obsługi geodety, od dnia uruchomienia portalu 

elektronicznych narad koordynacyjnych, nie była załatwiana w sposób 

tradycyjny, a zapytania komornicze procedowane w sposób tradycyjny 

zredukowały się do połowy.  

• W lutym 2018 roku oddane do eksploatacji zostały Elektroniczne Tablice 

Ogłoszeń Urzędu Miasta (ETO). Uruchomiono 6 urządzeń ulokowanych 

na korytarzach w budynku Urzędu Miasta przy pl. Słowiańskim 8, 

pl. Słowiańskim 7 oraz w Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2. 

Elektroniczne Tablice Ogłoszeń zastąpiły tablice tradycyjne, ujednolicając 

treści publikowane na każdej z tablic. Z każdej tablicy klient ma dostęp do 

wszystkich, tych samych, ogłoszeń. Dodatkowo usunięto ograniczenie co do 

czasu dostępu do danych, ponieważ ETO dostępna jest także w sieci Internet 

pod adresem eto.legnica.eu. Ciekawą funkcjonalnością ETO jest możliwość 

wysłania na własny adres e-mail ogłoszenia, którym klient jest 

zainteresowany.  

• W 2018 roku po raz pierwszy na stronie legnica.eu udostępniono elektroniczny 

formularz umożliwiający rozliczenie podatku PIT online oraz udzielenie 

wsparcia lokalnym organizacjom pozarządowym poprzez przekazanie 1% 

podatku przez mieszkańców Legnicy. Usługa ta ma za zadanie promowanie 

i zachęcanie do rozliczenia podatku w Legnicy oraz wsparcie lokalnych 

Organizacji Pożytku Publicznego. Usługa łączona jest z inną udostępnioną 

w 2018 roku – Informacją: „Na co idą moje pieniądze?”, która w przystępny 

sposób prezentuje, jak są zagospodarowywane w budżecie miasta m.in. 

dochody z tytułu podatków PIT.   

• Od sierpnia 2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadzało 

system “karta – bilet” – umożliwiający zakup biletu zbliżeniową kartą płatniczą 

w autobusie. Na koniec roku 2018, pilotażowo w wybranych autobusach: 117, 

118, 251 - 256 udostępnione były urządzenia – kasowniki dwufunkcyjne 

świadczące usługi elektroniczne dla pasażerów. 

• Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od roku 2016 

udostępnia klientom, usługę w postaci systemu e-bok – elektronicznej obsługi 

klienta. Narzędzie umożliwia załatwienie spraw związanych z zawarciem 

umowy, opłatą należności, zgłoszeniem awarii. Na koniec 2018 roku 
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w elektronicznym biurze obsługi klienta zarejestrowanych było około 1000 

klientów.   

 

Sieć LEGMAN stanowi infrastrukturę bazową dla kluczowych zadań 

i projektów gminnych, takich jak: monitoring miejski, ITS, budowa centrum usług 

wspólnych, rozbudowa usług elektronicznych świadczonych mieszkańcom. W roku 

2018, rozwijając sieć LEGMAN, zostały zrealizowane następujące działania:  

• Zakup urządzeń aktywnych oraz wybudowanie dodatkowych przyłączy 

światłowodowych pozwoliło na integrację infrastruktury powstałej w ramach 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, 

Monitoringu Miejskiego z siecią LEGMAN. Wskazane działania pozwoliły 

przenieść sygnał z części kamer Monitoringu Miejskiego z infrastruktury 

radiowej do infrastruktury światłowodowej o wysokiej przepustowości. Ponadto 

we współpracy z Komendą Miejską Policji w Legnicy zintegrowano 

infrastrukturę światłowodową obu jednostek, umożliwiając odbiór sygnału 

z kamer Monitoringu Miejskiego w budynkach KMP przy ul. Staffa i ul. Asnyka. 

Poprzez sieć światłowodową podłączono również główną stację bazową 

Monitoringu Miejskiego. Działania te jednocześnie służą IV celowi 

strategicznemu - Zintegrowaniu i wzmocnieniu systemów poprawiających 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

• W III kwartale 2018 roku zakończono budowę pięciu przyłączy 

światłowodowych do: 

o stacji bazowej zlokalizowanej przy ul. Gwiezdnej 1, 

o siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Dialogu 

Obywatelskiego, zlokalizowanych przy ul. Rynek 3, 

o siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego 

przy ul. Chojnowskiej 112, 

o siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 22, 

o siedziby Archiwum Urzędu Miasta Legnicy przy ul. Świętego Piotra 14. 

• Infrastrukturę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w części radiowej, 

rozbudowano również o kolejną (trzecią) stację bazową na częstotliwości 

ogólnodostępnej 5 GHz na budynku przy ul. Chojnowskiej 112, zwiększając 

zasięg sieci LEGMAN. Rozbudowa infrastruktury sieciowej (radiowej 

i światłowodowej) umożliwiła zwiększenie do 30 liczby lokalizacji jednostek 

Gminnych, którym świadczona jest usługa bezpłatnego dostępu do Internetu 

oraz zasobów Urzędu Miasta. Ponadto zwiększono obszar objęty bezpłatnym 

dostępem do sieci Internet, świadczony mieszkańcom i turystom za 

pośrednictwem bezprzewodowych punktów dostępowych typu hot-spot 

o obszar Parku Miejskiego i stadionu miejskiego oraz budynek Legnickiej 

Biblioteki Publicznej zlokalizowany przy ul. Piastowskiej 22. 

• Przy wykorzystaniu sieci miejskiej LEGMAN, uruchomiono usługę transmisji 

sygnałów wewnętrznych linii telefonicznych za pomocą usługi VoIP, na 

odcinku: budynek główny Urzędu – Centrum Dialogu Obywatelskiego 

• W 2018 roku rozpoczęto inwentaryzację i kontrolę stanu technicznego 
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kanałów teletechnicznych, budowanej od 2007 roku sieci LEGMAN.  

Sieć LEGMAN w 2018 roku składała się z:  

• ponad 26 km łącznej długości trasy optycznej sieci szkieletowej wybudowanej 

w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem 

Publicznym oraz blisko 7 km sieci dostępowej wybudowanej w ramach 

projektu rozbudowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN,  

• 18 klientów podłączonych za pośrednictwem łączności radiowej na 

częstotliwości ogólnodostępnej 5 GHz do dwóch stacji bazowych, 

• 31,5 km wybudowanej kanalizacji teletechnicznej, w tym łącznie ponad 8 km 

odcinków kanalizacji jeszcze bez sieci optycznej.  

Rozbudowa sieci hot-spotów w otwartej przestrzeni publicznej i obiektach 

użyteczności publicznej polegała na uruchomieniu kolejnych 8 punktów.  

Zostały one umieszczone w Parku Miejskim (4 szt.), na Stadionie Miejskim (2 szt.) 

oraz w jednej z lokalizacji Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 

(2 szt.). Na koniec 2018 roku łącznie aktywnych było 34 hot-spotów w przestrzeni 

publicznej. Dodatkowo w autobusach miejskich rozlokowanych jest 10 urządzeń 

umożliwiających bezpłatny dostęp do sieci Internet.  

W roku 2018 kontynuowana była Budowa Centrum Przetwarzania 

Danych/Centrum Usług Wspólnych. W ramach działań własnych przygotowane 

i wdrożone zostały kolejne usługi z obszaru IT dla jednostek Gminy, w szczególności 

jednostek nieposiadających stałej obsługi informatycznej. I tak, po wdrożeniu 

w latach ubiegłych mechanizmów związanych z centralizacją VAT w Gminie oraz po 

udostępnieniu jednostkom informacji z systemu wspomagającego zarządzanie 

miastem w części planowania i realizacji budżetu, od 2018 roku w Legnicy 

funkcjonuje:  

• Wspólna poczta elektroniczna dla UM i Jednostek organizacyjnych Gminy 

Legnica. W ramach realizacji działania utworzonych i skonfigurowanych 

zostało 51 domen pocztowych drugiego stopnia w domenie legnica.eu na 

potrzeby obsługi poczty elektronicznej. Utworzonych zostało 868 kont 

pocztowych o ujednoliconych zasadach nazewnictwa dla użytkowników w 51 

jednostkach Gminy. Działania te pozwoliły na ujednolicenie zasad organizacji 

pracy w obszarze wykorzystania systemów teleinformatycznych, szczególnie 

w mniejszych jednostkach, zapewnienie odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa danych jak również realizację przepisów z obszaru Krajowych 

Ram Interoperacyjności czy cyberbezpieczeństwa. Ponadto ujednolicenie 

nazw domen i adresów mailowych pozytywnie wpływa na kreowanie 

wizerunku nowoczesnej Gminy.  

• Wspólna Platforma Wymiany Plików dla Jednostek Gminy umożliwia 

bezpieczną wymianę plików szyfrowanych oraz materiałów dużych rozmiarów 

- niemożliwych do wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W ramach realizacji projektu skonfigurowano i testowano przestrzeń dyskową, 

utworzona i skonfigurowana została również struktura katalogów dla jednostek 

wraz z grupami uprawnień dla poszczególnych jednostek i użytkowników. 

Z końcem roku 2018, mimo że projekt był w fazie uruchamiania, 
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udostępnionych było już ponad 100 kont na Platformie Wymiany Plików dla 

użytkowników – pracowników jednostek Gminy.  

 

14.2. Cel strategiczny: Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji, służąca 

rozwojowi kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży przydatnych na rynku pracy oraz 

innych form podnoszenia kwalifikacji dla osób pozostających na rynku pracy. 

 

Edukacja mieszkańców w zakresie nowoczesnego miasta była w 2018 roku 

realizowana m.in. poprzez udostępnienie portalu e-urzad.legnica.eu, gdzie każdy 

mieszkaniec i klient jednostek Gminy w łatwy sposób mógł odnaleźć daną e-usługę 

oraz uzyskać informacje, gdzie z takiej usługi można skorzystać (np. na jakim innym 

portalu) oraz jak można załatwić swoją sprawę w sposób tradycyjny (gdzie przepisy 

wymagają osobistego stawiennictwa). Na koniec roku 2018 portal e-urząd liczył około 

250 artykułów zawierających informacje dla użytkowników, w tym największą grupę 

informacji pt. „Jak załatwić” (Informacyjne Karty Usług). Portal jest stale 

rozbudowywany i aktualizowany.  

Uruchamianie nowych usług wiązało się z akcjami promocyjnymi 

i informacyjnymi, które wskazywały użytkownikom jak z tych usług korzystać. 

Dystrybuowane były ulotki, wizytówki i plakaty, organizowano spotkania i seminaria 

z zainteresowanymi grupami.  

I etap zadania Wprowadzenia hostingu centralnego – standaryzacja nazw 

domen był zapoczątkowany już w 2011 roku. Obecnie w domenie legnica.eu 

funkcjonują 134 subdomeny, w tym 82 subdomeny wykorzystuje 45 jednostek Gminy 

dla adresów swoich stron i portali. Niemal wszystkie jednostki Gminy wykorzystują 

domenę legnica.eu w adresach poczty elektronicznej, a wszystkie jednostki 

posiadają domenę trzeciego stopnia w domenie bip.legnica.eu – co jest jedną 

z konsekwencji wprowadzenia wspólnego BIPu.    

W 2018 roku rozpoczęły się także prace nad scentralizowaniem hostingu stron 

na serwerach Urzędu. Jest to składowa budowanego Centrum Usług Wspólnych. 

Centralizacja i standaryzacja to rozwiązania przynoszące znaczne korzyści 

organizacyjne, wizerunkowe, obniżenia kosztów oraz poprawy bezpieczeństwa IT. 

W domenie legnica.eu tworzone są tematyczne strony internetowe, których 

celem jest edukacja. Są to m.in. bookcase.legnica.eu, zabytki.legnica.eu, e-

miasto.legnica.eu. 

 

14.3. Cel strategiczny: Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w rozwoju 

usług kultury, sportu, rekreacji, turystyki i ich promocji oraz ochrony i adaptacji 

obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług 

publicznych i rozwoju turystyki.  

 

Od kliku lat trwa digitalizacja i udostępnienie zbiorów oraz Inwentaryzacja 

zasobów kultury. Po uruchomieniu strony bookcase.legnica.eu, gdzie 
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prezentowanych jest 69 zdigitalizowanych tytułów z Kolekcji Dolnośląskiej Legnickiej 

Biblioteki Publicznej, w roku 2018 stworzono narzędzie, które na podstawie metryki 

tzw. „zasobu kultury” pomaga ewidencjonować i publikować ujednolicony rejestr dzieł 

w danej kategorii.  

Zadanie Budowy serwisu o atrakcjach Legnicy oraz alternatywnych źródeł 

udostępniania informacji, w tym aplikacji mobilnych jest realizowane od 2014 roku, 

kiedy to powstała strona zabytki.legnica.eu – element projektu, który obejmował 

m.in. rozlokowanie na legnickich zabytkach kodów QR, a ww. strona poszerzała 

informacje zamieszczone na ich tablicach informacyjnych. W roku 2018 opracowano 

koncepcję poprawy wizualizacji strony, która zostanie wdrożona w 2019 roku.  

Wdrożono stronę e-miasto.legnica.eu, pozwalającą na zebranie w jednym 

miejscu wszelkich informacji o e-usługach, aplikacjach mobilnych oraz adresach 

stron legnickich jednostek i instytucji. Projekt zinwentaryzował zasoby 

i zapoczątkował budowę portalu e-urzad.legnica.eu. Obecnie portal funkcjonuje jako 

źródło informacji dla artykułów na legnickim e-urzędzie.  

W 2018 roku prowadzone były także działania związane z Rozwojem e-

promocji, m.in, za pomocą aplikacji BLISKO. Ten kanał informacyjny służył także do 

ostrzegania mieszkańców (ostrzeżenia meteo, brak prądu itd.) oraz do 

przedstawiania ważnych wydarzeń z życia miasta i oferty kulturalnej.  

Na początku 2018 roku oddano do użytku nowe odsłony portali 

portal.legnica.eu, prezydent.legica.eu, a także stworzono nowy portal 

legnicart.legnica.eu, który służy do promocji wydarzeń kulturalnych w mieście. 

Wszystkie te portale dostępne są ze strony legnica.eu, która tworzy swoisty 

drogowskaz pomagający internaucie przejść do miejsca, gdzie może znaleźć 

interesujące go treści. 

 

14.4. Cel strategiczny: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów poprawiających 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2018 roku polegała na 

unowocześnieniu systemu obsługi monitoringu miejskiego, poprzez wymianę 

oprogramowania do zapisu wideo i zarządzania monitoringiem. Rozbudowano 

również infrastrukturę kamer miejskich o kolejne 5 kamer na obszarze Parku 

Miejskiego. Na potrzeby monitoringu zakupiono również dodatkową macierz zapisu 

danych wideo. 

W 2018 roku Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego to: 

5 nowych tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej. Wybudowane i dołączone do 

centralnego systemu zostało nowe skrzyżowanie na ul. Leszczyńskiej. 

Zaimplementowane zostały nowe funkcje tworzenia korytarzy przejazdów dla straży 

pożarnej oraz nowe funkcje związane z wyświetlaniem informacji na znakach 

zmiennej treści VMS. 

W ramach zadań Integracji systemów monitoringu dokonano przyłączenia do 
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miejskiego systemu kamer, lokalnego monitoringu obszaru Pumptrack-u. Kolejną 

istotną innowacją było rozszerzenie funkcji kamer, uprzednio wykorzystywanych do 

sterowania oświetleniem na obszarze Skateparku, do monitorowania tego obszaru w 

ramach monitoringu miejskiego. 

 

15. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 

 

15.1. „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego - Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”. 

 

W celu realizacji ustawowych zadań z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli samorząd legnicki nawiązał współpracę z podmiotami, 

które w swojej działalności zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym 

bezpieczeństwem. Zacieśnienie tej współpracy umożliwia przyjęty przez Radę 

Miejską Legnicy Uchwałą Nr VI/63/07 z dnia 26 marca 2007 r. oraz wdrożony do 

realizacji „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego - Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”. 

W realizację programu zaangażowane zostały instytucje i organizacje profesjonalnie 

zajmujące się walką  z przestępczością i ochroną porządku publicznego (Policja, 

Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Państwowa Straż Pożarna, firmy ochrony 

mienia), jak również te, którym jest bliska idea bezpiecznego miasta. W realizacji 

Programu uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Legnica. Cele 

wdrożonego programu są następujące: 

• podniesienie rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku 

publicznego, 

• stworzenie trwałych mechanizmów koordynujących funkcjonowanie służb, 

inspekcji i straży oraz obywateli, 

• wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na rzecz zwiększenia 

poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, w tym zwiększenia 

gotowości do współpracy z wymiarem sprawiedliwości, 

• systematyczne ograniczanie obszarów penetracji grup przestępczych, m.in. 

poprzez tworzenie strzeżonych osiedlowych parkingów i stref objętych 

całodobowym monitorowaniem, intensywnym patrolowaniem, inicjowaniem 

sąsiedzkiej współpracy itp., 

• kształtowanie świadomości prawnej mieszkańców poprzez opracowywanie 

i rozpowszechnianie materiałów dydaktyczno - szkoleniowych, organizację 

kursów, szkoleń, edukacyjnych kampanii medialnych, 

• zapewnienie bezpiecznego dzieciństwa: w domu, szkole, miejscach 

publicznych poprzez m.in. prowadzenie w przedszkolach i szkołach, 

edukacyjnych programów z zakresu zapobiegania przestępstwom, 

bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, bezpiecznej zabawy 

i unikania wszelkiego rodzaju zagrożeń występujących w życiu codziennym 
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oraz inicjowanie opracowywania programów angażujących dzieci i młodzież 

do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

• zapewnienie warunków do aktywnego bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu po nauce i pracy. 

Program realizowany jest w pięciu podstawowych płaszczyznach 

problemowych, tj.: zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia, zapobiegania 

patologiom, przeciwdziałania przestępczości nieletnich, tworzenia bezpiecznej 

infrastruktury oraz promocji i informacji. W 2018 r. podmioty zaangażowane 

w realizację programu podejmowały następujące działania mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa: 

• W płaszczyźnie zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia: 

o Urząd Miasta Legnica realizował porozumienie w sprawie finansowania 

ponadnormatywnych służb patrolowych funkcjonariuszy Policji oraz 

realizowane były porozumienia z firmami taksówkarzy w sprawie 

obserwacji terenów miejskich i przekazywania przez dyspozytorów do 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy 

informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo 

mieszkańców,  

o Kierowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego prowadzili 

obserwację rejonów tras i przekazywali, poprzez dyspozytora, służbom 

dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Legnicy informacje 

o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu, 

o Komenda Miejska Policji w Legnicy, prowadziła działania na rzecz 

włączenia społeczeństwa w przeciwdziałanie i eliminację zagrożeń 

przez wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz 

organizację konkursów i turniejów w zakresie promocji bezpieczeństwa 

powszechnego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizując 

projekty takie jak: „Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, 

„Miasteczko Ruchu Drogowego”, „Kręci mnie bezpieczeństwo (…) cały 

rok”, „Cyberprzestępczość”, „Bezpieczny Senior”, 

o Zarówno Straż Miejska jak i Komenda Miejska Policji w Legnicy stale 

wykorzystywała monitoring wizyjny i ITS w zwalczaniu przestępstw 

i wykroczeń, realizowała cykliczne akcje prewencyjne, tj.: „Kręci mnie 

bezpieczeństwo (…) cały rok”, „Zima/Bezdomni”, „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna woda”, „Posesja”, 

„Przeciwdziałanie zjawisku żebractwa, handlu ludźmi, prostytucji oraz 

pracy niewolniczej”. Prowadzone były debaty społeczne i propagowano 

bezpieczny styl życia oraz rozpowszechniano informacje 

o zagrożeniach, 

o Straż Miejska w Legnicy systematycznie prowadziła czynności 

związane z odławianiem niebezpiecznych zwierząt, zabezpieczaniem 

imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się na 

terenie miasta oraz prowadziła akcje prewencyjne tj.: „Śmieci nie 

spalam”, 
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o Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy dbał o bezpieczeństwo klientów 

Powiatowego Urzędu Pracy oraz mienia poprzez całodobowe 

monitorowanie, podnosił poczucie bezpieczeństwa pracowników 

poprzez wyposażenie w narzędzia i umiejętności zwiększające 

bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia, 

o Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej organizowała ćwiczenia 

taktyczno - bojowe na wybranych obiektach oraz prowadzono szkolenia 

OSP z zakresu ratownictwa specjalistycznego. 

• W płaszczyźnie zapobiegania patologiom prowadzono profilaktyczną 

działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży (działania skierowane do wszystkich mieszkańców), poprzez: 

o organizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, ukierunkowanych 

na alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci 

i młodzież, 

o prowadzenie zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym 

dotyczących kształtowania i rozwijania właściwych postaw i zachowań, 

o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu 

programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, 

o wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych 

i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych, 

o organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni trzeźwości, dnia bez 

papierosa, światowego dnia FAS, 

o rozwój bazy organizacyjnej, materialnej i prawnej do realizacji 

programu, 

o współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia 

problematyki alkoholowej do programów szkolenia dla osób 

ubiegających się o prawo jazdy, 

o udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych dotyczących 

problemu uzależnienia, w tym m.in.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

„Postaw na Rodzinę”, „Odpowiedzialny Kierowca”, 

o realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

o prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, 

o dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym. 

Zwiększano dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i środków odurzających poprzez: 

o działalność edukacyjno - motywująca Punktu Konsultacyjnego dla 

osób opuszczających Miejską Izbę Wytrzeźwień po wytrzeźwieniu, 

o wspieranie działalności rehabilitacyjno - profilaktycznej 
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w środowiskach wzajemnej pomocy, 

o wspieranie ponadpodstawowych programów terapeutycznych dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych, 

o wspieranie grup samopomocowych zapobiegających nawrotom 

dla osób, które ukończyły leczenie w ośrodkach stacjonarnych, 

o prowadzenie działań edukacyjno - korekcyjnych dla kierowców 

zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, 

o wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu programów 

wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób 

nadużywających alkohol, 

o dofinansowanie działalności klubu środowiskowego dla osób 

uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. 

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, udzielano 

pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie poprzez: 

o prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i różnorodnych form 

pomocy dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy 

niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności 

w adaptacji emocjonalnej, a w szczególności stanowiących skutek 

dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, 

o zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form 

pomocy psychologicznej, społecznej i prawnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii i członków ich rodzin 

poprzez kontynuację działalności Punktów Konsultacyjnych 

i Telefonu Pomarańczowej Linii dla dzieci z problemem 

alkoholowym i ich rodziców, 

o kontynuowanie działalności specjalistycznego miejsca pomocy dla 

ofiar przemocy w rodzinie, tj. Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar 

Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, 

o prowadzenie działań w zakresie realizacji programu korekcyjnego 

dla sprawców przemocy domowej, 

o kierowanie ofiar przemocy w rodzinie do grup samopomocowych 

i terapeutycznych oraz współpraca i wymiana doświadczeń z tymi 

placówkami, 

o kontynuowanie funkcjonowania Policyjnego Telefonu Zaufania dla 

osób potrzebujących pomocy, 

o współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w zakresie 

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

o współpracę z policyjnym koordynatorem ds. dzieci krzywdzonych, 

o podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
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poddania się leczeniu odwykowemu, 

o współpracę z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Przeciwdziałano naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży 

napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych poprzez: 

o ograniczenie dostępności alkoholu i egzekwowanie zasad 

wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

o przestrzeganie zasad usytuowania i limitu punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych - określonych prawem lokalnym, 

o systematyczne informowanie i edukowanie podmiotów 

korzystających z zezwoleń o przepisach obowiązujących przy 

sprzedaży napojów alkoholowych, 

o prowadzenie skutecznej kontroli przestrzegania zapisów ustawy 

przez podmioty sprzedające napoje alkoholowe, 

a w szczególności w zakresie przestrzegania warunku nie 

sprzedawania i nie podawania alkoholu nietrzeźwym i nieletnim, 

o prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz 

ograniczania sprzedaży alkoholu oraz zasad zakupu i spożywania 

napojów alkoholowych, szczególnie przez nieletnich, 

o kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

o współpracę z mediami w zakresie zwracania uwagi społeczności 

lokalnej na wypadki i wydarzenia z udziałem pijanych  kierowców, 

o współdziałanie z Policją, Strażą Miejską w zakresie  przeciwdziałania 

łamaniu przepisów ustawy poprzez realizację lokalnych programów 

profilaktycznych; 

Wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez: 

o organizacyjne i finansowe wspomaganie działalności lokalnych 

instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających w zakresie 

profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, przemocy w rodzinie, rehabilitacji 

osób uzależnionych i współuzależnionych, 

o współpracę z organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie, 

o kreowanie liderów młodzieżowych zaangażowanych w działania 

profilaktyczne, 

o prowadzenie w Urzędzie Miasta Punktu Informacyjnego, wyposażonego 

w materiały edukacyjne i informacyjne dla instytucji, osób prywatnych, 

stowarzyszeń i grup samopomocowych zajmujących się profilaktyką 
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i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. 

Prowadzono działalność profilaktyczno - informacyjną, skierowaną do 

młodzieży poprzez: 

o przeprowadzanie pogadanek w zakresie omawiania społecznych 

skutków spożywania alkoholu oraz zażywania środków 

psychoaktywnych, 

o prowadzenie zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, 

dotyczących kształtowania i rozwijania właściwych postaw i zachowań, 

o wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych 

i realizowanych przez szkoły i inne instytucje, 

o informowanie osób mających problem z nadużywaniem alkoholu 

o punktach udzielających pomocy i wsparcia, 

o dystrybucję ulotek i broszur opracowanych przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

o współpracę z Centrum Terapii Uzależnień i prowadzenie profilaktyki 

problemowej, 

o cykliczne prowadzenie przez Straż Miejską w Legnicy akcji „Stop 18”, 

skierowanej do sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów 

tytoniowych, 

o aktywizację zawodową jako jeden z czynników zapobiegających 

patologiom poprzez obejmowanie przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Legnicy osób bezrobotnych działaniami aktywizacyjnymi, w tym 

usługami i instrumentami rynku pracy oraz organizowanie spotkań 

i wykładów z zakresu bezpieczeństwa związanego z poszukiwaniem 

pracy oraz funkcjonowaniem na rynku pracy. 

• W płaszczyźnie przeciwdziałania przestępczości nieletnich diagnozowano 

skalę zjawisk patologicznych w szkołach poprzez: 

o kontynuowanie współpracy z Fundacją DBAM O MÓJ Z@SIĘG poprzez 

udział legnickich placówek w projekcie naukowo – badawczym pt. 

„Młodzicyfrowi.pl”, który wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę 

e–uzależnień oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt. 3 

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów 

społecznych), 

o monitorowanie sytuacji rodzinnej, materialnej i prawnej rodziny uczniów 

dzięki współpracy szkoły z Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym 

i Nieletnich, MOPS, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem 

Pomocy Terapeutycznej oraz Centrum Pomocy Psychologiczno - 

Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzenie przez 

pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli obserwacji 

pedagogicznej, mającej na celu wczesne zdiagnozowanie zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, 

o prowadzenie przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne badań 

socjologicznych w zakresie zjawisk i problemów społecznych 
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występujących w środowisku lokalnym oraz  potrzeb mieszkańców 

w celu podjęcia celowych, ukierunkowanych i trafnych działań 

naprawczych lub profilaktycznych. 

Przez szkoły i poradnie psychologiczno - pedagogiczne prowadzone były 

działania interwencyjne w zakresie zapobiegania patologiom poprzez: 

o opracowanie przez szkoły jednolitej procedury działań interwencyjnych 

prowadzonych w przypadku zdiagnozowania przemocy i zagrożenia 

młodzieży demoralizacją, 

o przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie 

procedury „Niebieskiej Karty”, 

o udzielenie dziecku w ramach codziennej pracy wychowawców 

i nauczycieli pomocy specjalistycznej (socjoterapia, psychoterapia) 

w celu skorygowania zaburzeń zachowania będących wynikiem 

niedostosowania społecznego, 

o kierowanie rodziców na konsultacje i terapie do placówek zajmujących 

się poradnictwem rodzinnym, 

o rozpowszechnianie przez szkoły i placówki oświatowe informacji 

o instytucjach i organizacjach wspierających rodzinę 

i przeciwdziałających przemocy  i patologiom. 

Prowadzono profilaktykę i promowanie zachowań nieagresywnych 

i społecznie pożądanych wśród dzieci i młodzieży począwszy od edukacji 

przedszkolnej. Prowadzono takie działania jak: 

o realizacja przez szkoły oraz poradnie programów profilaktycznych 

i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, 

przestępczości nieletnich, uzależnieniom - promujących rozwiązywanie 

konfliktów poprzez porozumienie, 

o realizacja przez poradnie badań przesiewowych dzieci wstępujących do 

szkoły, jako podstawa profilaktyki zaburzeń emocjonalno – społecznych 

i adaptacyjnych, prowadzenie poradnictwa dla rodziców po badaniach 

przesiewowych, 

o rozszerzenie zakresu działalności profilaktyczno - informacyjnej 

w szkołach o nowe formy patologii dzieci i młodzieży, tj. uzależnienia 

behawioralne, w tym siecioholizm, infoholizm, socjomania internetowa, 

fonoholizm, hazard oraz cyberprzemoc, 

o organizowanie alternatywnych wobec przemocy (aktywnych) form 

spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, 

o realizacja przez szkoły i placówki oświatowe akcji „Bezpieczne 

Wakacje”, w ramach której organizuje się dzieciom i młodzieży 

pozostającej w okresie wakacji w mieście aktywny i kreatywny 

wypoczynek w formie: półkolonii, zajęć edukacyjno - artystycznych, 

wycieczek, rozgrywek sportowych, festynów rodzinnych itp., 

o realizacja zajęć pozalekcyjnych profilaktyczno - prewencyjnych 

w ramach rządowych programów, takich jak Bezpieczna +, Aktywny 

Gimnazjalista, Program Integracji Społeczności Romskiej na lata 2017 - 
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2020 (zajęcia świetlicowe Legnickiej Biblioteki Publicznej oraz 

organizacja półkolonii dla uczniów społeczności romskiej) promujących 

zasady prawidłowego zachowania, tolerancji, przestrzegania norm 

społecznych, radzenia sobie z agresją i problemami, 

o podjęcie równoległych, skoordynowanych, wzajemnie uzupełniających 

się działań pomocowych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia 

przyjaznego środowiska w szkołach, 

o zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej i terapeutycznej 

dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców celem wzmacniania 

kompetencji opiekuńczych i wychowawczych, 

o promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia, 

o wspomaganie uczniów wymagających pomocy. 

Podnoszone były kwalifikacje pracowników pedagogicznych i osób 

zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania patologiom 

i przestępczości nieletnich tj.: 

o szkolenia rad pedagogicznych w zakresie procedur interwencji 

kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz umiejętności 

obserwacji dziecka i jego rodziny na terenie szkoły, 

o szkolenia rad pedagogicznych w zakresie umiejętności diagnozowania 

agresji i przemocy w przestrzeni wirtualnej przejawiającej się 

w szykanowaniu, dręczeniu, wyśmiewaniu i poniżaniu innych osób przy 

pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych oraz kształtowania 

umiejętności reagowania na zagrożenia występujące 

w cyberprzestrzeni, 

o współpraca z Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 

i Doskonalenia Nauczycieli w organizowaniu szkoleń dla nauczycieli, 

pedagogów i dyrektorów oraz pozyskiwaniu ofert szkoleniowych 

z zakresu metodologii przeciwdziałania patologiom społecznym, 

przemocy i uzależnieniom, w tym behawioralnym. 

• W płaszczyźnie tworzenia bezpiecznej infrastruktury realizowano: 

Tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej, poprzez: 

o budowę ścieżek rowerowych, 

o oświetlenie ulic, placów, doświetlenie przejść dla pieszych, 

o rozbudowę i modernizację układu drogowego, parkingów, w tym miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

o remonty nawierzchni dróg oraz remonty wiat przystankowych 

i chodników, 

o odnowę i uzupełnienie oznakowania ulicznego, 

o optymalizację funkcjonowania (doskonalenie, rozbudowa) 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym 

i Transportem Publicznym w mieście Legnica. 

Tworzenie bezpiecznych miejsc zamieszkania, poprzez: 

o remonty instalacji elektrycznych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych, 

remonty dachów, balkonów w budynkach, doświetlenie wnętrz 
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blokowych, 

o zabezpieczenie pustostanów i rozbiórki budynków, 

o uzbrajanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. 

Tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców, w tym dla dzieci, 

poprzez: 

o przeglądy i remonty placów zabaw oraz obiektów i urządzeń 

komunalnych, 

o informowanie odpowiednich instytucji i służb o wszelkich usterkach 

mogących powodować zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego, 

o usuwanie dzikich wysypisk, 

o usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, 

o usuwanie roślin inwazyjnych, w tym groźnego dla zdrowia i życia 

barszczu Sosnkowskiego, 

o usuwanie pojazdów z dróg oraz wraków pojazdów, 

o usuwanie odpadów niebezpiecznych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, poprzez: 

o prowadzenie okresowych i systematycznych przeglądów technicznych 

zgodnych z wymogami przepisów prawa oraz planami kontroli, 

coroczna kontrola stanu budynków po okresie przerwy wakacyjnej, 

o modernizację i rozbudowę infrastruktury terenów szkolnych, 

rekreacyjnych  (sale, boiska sportowe, korty, inne obiekty sportowe), 

poprawę jakości i funkcjonalności istniejących obiektów sportowych 

zarówno szkolnych jak i miejskich, 

o nawiązanie współpracy z PSP poprzez zorganizowanie w szkołach 

praktycznych zajęć i warsztatów na temat zasad postępowania 

w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego w szkole. 

Ochronę przeciwpowodziową miasta Legnicy, poprzez: 

o czyszczenie sieci deszczowej, studzienek burzowych, czyszczenie 

i konserwację rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych, 

o kontrolowanie przez Straż Miejską w Legnicy poziomu wód w okresach 

wskazanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony 

Cywilnej. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej prowadziła czynności 

kontrolno - rozpoznawcze w zakładach dużego ryzyka powstania poważnej 

awarii przemysłowej oraz opiniowane były techniczne zabezpieczenia 

przeciwpożarowe w obiektach przedszkoli, żłobków, punków przedszkolnych, 

miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Procedowano zapewnienie spełnienia warunków z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w nowo powstałych obiektach budowlanych. 

Prowadzone były akcje prewencyjne pn.: „Lustracja Dróg”, „Niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego”, Bezpieczna Droga do Szkoły”. 

Organizowano turnieje: „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, 

„Turniej Motoryzacyjny”, „Miasteczko Ruchu Drogowego”. 

• W płaszczyźnie promocji i informacji: 
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o promowano ideę „Bezpiecznego miasta” podczas wydarzeń, akcji 

i imprez organizowanych przez Urząd Miasta Legnicy, 

o promowano bezpieczeństwo w wydawanym przez Urząd Miasta 

magazynie miejskim „Legnica.eu”, 

o omawiano problematykę związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem 

miasta na cyklicznych spotkaniach Prezydenta Miasta Legnicy 

z mieszkańcami, 

o promowano ideę „Bezpiecznego miasta” w realizowanych na zlecenie 

Urzędu Miasta cyklicznych programach: „Legnica - z nią zawsze po 

drodze” oraz „Zapytaj Prezydenta Legnicy”, 

o dostarczano mediom informacje na temat podejmowanych w mieście 

inicjatyw, mających na celu promocję bezpieczeństwa, 

o przedstawiano bieżącą działalność Komendy Miejskiej PSP w Legnicy, 

informowano o występujących zagrożeniach, współpracowano 

z mediami; 

o promowano zasady bezpieczeństwa pożarowego wśród młodzieży, 

o Komenda Miejska Policji w Legnicy prowadziła debaty społeczne 

propagujące bezpieczne zachowania, 

o na bieżąco informowano społeczeństwo o zagrożeniach - radio, prasa, 

Internet, 

o promowano przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy bezpieczeństwo 

ekologiczne wśród osób zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą. 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Komendant Miejski 

Policji w Legnicy, Komendant Straży Miejskiej w Legnicy i Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny złożyli informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta. 

Informacje te przedstawione zostały w formie pisemnej Radnym oraz omówione 

przez szefów tych służb w trakcie Komisji Rady Miasta. Następnie na Sesji w dniu 25 

marca 2019 roku Radni Rady Miejskiej Legnicy,  przyjęli wyżej wymienione 

informacje do akceptującej wiadomości. 

 

16. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW. 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie art. 42 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów.  Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności 

należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 

w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie 

stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów 

konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 

i interesów konsumentów, a także współdziałanie z właściwymi miejscowo 

delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. Ponadto wykonywanie innych zadań 
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określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.  

W roku 2018 Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy udzielał porad oraz 

występował w imieniu mieszkańców gmin Powiatu Legnickiego na podstawie 

Porozumienia zawartego między Gminą Legnica, a Powiatem Legnickim ws. 

określenia wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na 

współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego 

Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2018 roku. 

Do pierwszej grupy zadań realizowanych przez Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa 

i informacji prawnej w zakresie prawa konsumenckiego. Poradnictwo obejmuje 

swoim zakresem także sporządzanie dla konsumentów pism, które  stanowiły bądź 

reklamację, bądź odstąpienie od umowy albo innego rodzaju oświadczenia woli 

konsumentów.  

W roku 2018 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów udzieliło 919 porad 

(699 mieszkańcom Legnicy i 220 mieszkańcom Powiatu Legnickiego) dotyczących 

świadczenia i zawierania umów o usługi. Porady dotyczyły następujących usług: 

• telekomunikacyjnych, 

• związanych z dostawą energii, gazu, ciepła, wody oraz wywozu nieczystości,  

• finansowych, 

• ubezpieczeniowych,  

• związanych z bieżącą konserwacją, utrzymaniem domu, 

• turystyki i rekreacji, 

• pośrednictwa nieruchomości oraz działalności deweloperskiej, 

• pocztowych, 

• transportowych.  

Druga kategoria spraw zgłaszanych przez konsumentów dotyczyła umów 

sprzedaży (634 porady). Konsumenci reklamowali najczęściej: obuwie i odzież, 

sprzęt RTV i AGD, artykuły związane z wyposażeniem mieszkań oraz artykuły 

motoryzacyjne.  

Podstawowym instrumentem działania, jest pisemne wezwanie do złożenia 

merytorycznych wyjaśnień w przedmiocie skarg konsumentów oraz żądanie 

wskazania propozycji ugodowego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu lub 

żądanie określonego zachowania się (wydania, naprawy towaru, wykonania usługi, 

zwrotu ceny, zaprzestaniu stosowania niedozwolonego wzorca umownego). 

W 2018 roku Rzecznik Konsumentów skierował do przedsiębiorców 281 

wystąpień (230 ws. legniczan i 51 ws. mieszkańców Powiatu).   

W zakresie umów sprzedaży Rzecznik wystąpił 198 razy (162 w imieniu 

mieszkańców Legnicy i 36 w imieniu mieszkańców Powiatu). W zakresie usług 

Rzecznik wystąpił 83 razy (68 ws. legniczan i 15 ws. mieszkańców Powiatu). 

Miejski Rzecznik Konsumentów pomagał konsumentom kierować sprawy na 

drogę postępowania sądowego, przygotowując w ich imieniu przedsądowe wezwania 

i pozwy. Łącznie Rzecznik sporządził 17 pozwów. 

Miejski Rzecznik Konsumentów stale współdziałał z legnicką Delegaturą 
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Inspekcji Handlowej w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń w przedmiocie 

ochrony praw konsumentów. Ponadto współpracował także z Tauronem oraz 

Rzecznikiem Finansowym ws indywidualnej sprawy konsumenckiej. 

Rzecznik Konsumentów prowadził także współpracę z  UOKiK oraz 

delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w: Łodzi, Poznaniu, 

Lublinie, Bydgoszczy w sprawach zapytań dotyczących stosowania nieuczciwych 

praktyk przez firmy. 

Rzecznik współpracował z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Komendą 

Miejską Policji w Legnicy, Świetlicą Terapeutyczną nr 1 w Legnicy, urzędami gmin 

w powiecie legnickim, Centrum Seniora przy LCK oraz innymi organizacjami 

zrzeszającymi seniorów w zakresie szerzenia wiedzy konsumenckiej wśród 

mieszkańców. 

Kluczowym zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw 

konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej. Założono, że w każdej 

sprawie, w tym w sprawie o ochronę indywidualnych interesów konsumentów, 

poza korzystnym rezultatem dla konsumenta, niezwykle istotny jest również 

edukacyjny skutek stanowiska Rzecznika Konsumentów. Z tego też powodu uznano, 

że skuteczność pisemnych wystąpień zawierających wyczerpujące stanowisko wraz 

ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawa będzie stanowiło większą rangę, niż 

osobiste lub telefoniczne interwencje. Pozytywne skutki takiej polityki są już 

widoczne. Wiele sklepów w Legnicy, zwłaszcza sieciowych, zaczyna poważnie 

traktować uprawnienia konsumentów. 

Miejski Rzecznik Konsumentów udzielał porad w formie artykułów prasowych 

zamieszczanych w legnickich tygodnikach regionalnych oraz na oficjalnej stronie 

Urzędu Miasta. Średnio było to raz w miesiącu. Zamieszczane były nie tylko artykuły 

dotyczące przepisów konsumenckich, ale rożnego typu komunikaty odnośnie 

pomocy konsumentom wobec nieuczciwych praktyk i informacje o dyżurach 

rzecznika w Powiecie. 

Dodatkowo została stworzona zakładka na stronie urzędowej o tematyce 

konsumenckiej, zawierająca informacje o zasadach przyjmowania konsumentów 

przez Rzecznika, aktualności, wzory pism, przepisy prawne, przydatne adresy. 

Rzecznik założył także funpage na Facebooku i Twitterze, gdzie zamieszcza artykułu 

o tematyce konsumenckiej oraz udziela porad. 

W marcu 2018 r. odbył się Legnicki Dzień Konsumenta pn. „Świadomość 

konsumencka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, skierowany głównie do 

młodych ludzi, którzy często są konsumentami. Spotkanie miało na celu uświadomić 

im jakie mają prawa i obowiązki, zaznajomić z przepisami konsumenckimi, mającymi 

zastosowanie w codziennym życiu. W tym roku skierowany był do uczniów legnickich 

techników. 

Podczas  Legnickich Dni Seniora w Legnickim Centrum Kultury odbyły się 

prelekcje dla legnickich  Seniorów. Odbyła się również prelekcja w Domu Kultury 

Kopernik. 
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17. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 

 

17.1 „Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” 

przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/409/17 z dnia 27 listopada 2017 r. 

 

W minionym roku kontynuowana była współpraca z zespołami konsultacyjno-

inicjatywnymi, przede wszystkim z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w Legnicy, Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Społeczną 

Radą Sportu, Miejską Radą Seniorów w Legnicy oraz Młodzieżową Radą Miejską 

Legnicy. Dialogowi społecznemu sprzyjało wzajemne informowanie się 

o planowanych kierunkach działalności, współtworzenie dokumentów strategicznych, 

konsultowanie prawa lokalnego. Rozwijał się Legnicki Budżet Obywatelski, 

intensywnie działało Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica, podejmując 

wciąż nowe inicjatywy na rzecz szeroko rozumianego wolontariatu. Bardzo ważne 

było zaangażowanie przedstawicieli trzeciego sektora i ich liderów, którzy 

podejmowali starania mające na celu integrację środowiska, lepszy przepływ 

informacji, efektywną promocję swoich działań itd. Na podkreślenie zasługują 

inicjatywy środowisk senioralnych, które w Legnicy prężnie działają na rzecz 

upowszechniania dobrych praktyk służących aktywizowaniu osób starszych. 

Podstawową formą współpracy w realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne ustawowo określone podmioty, było wspieranie i powierzanie 

zadań w dziedzinach zgodnych ze statutową działalnością tych podmiotów poprzez 

organizację otwartych konkursów ofert. 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie przekazano w 2018 r. organizacjom pozarządowym 

dotacje w trybie otwartych konkursów ofert w wysokości 3 726 288,76 zł, w tym 

kwotę 1 135 000,00 zł przeznaczono na Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze (Dom 

Dziecka) Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznano 797 887,00 zł na prowadzenie 

środowiskowego domu samopomocy przy ul. Wojska Polskiego. Na prowadzenie 

dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe przeznaczono 121 451,76 zł (z tego organizacja wykorzystała 50 

604,90 zł). Kwotę 55 967,50 zł organizacje pozarządowe otrzymały w trybie art. 19a 

tej ustawy. Zatem w obu trybach ustawy „pożytkowej” przekazano organizacjom 

dotacje w łącznej wysokości 3 782 256,26 zł.  

Pomoc finansową w formie dotacji celowej, zgodnie z postanowieniami 

Uchwały Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie 

warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, 

sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2011.28.362) oraz Uchwały 

Nr XX/198/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym 

organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2012.2310) 
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na realizację zadań w 2018 r. otrzymało Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 

„Siódemka” w kwocie 200 000,00 zł. Wymieniona uchwała została podjęta w oparciu 

o przepisy zawarte w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 

(Dz.U.2018.1263t.j).  

Ponadto 151 079,00 zł wydatkowano na wsparcie prowadzenia trzech 

legnickich warsztatów terapii zajęciowej (z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 

Dz.U.2018.511 t.j).  

W 2018 r. organizacje pozarządowe otrzymały z Gminy Legnica w różnych 

trybach i z mocy różnych ustaw środki finansowe w łącznej wysokości 

4 133 335,26 zł. 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXIX/409/17 z dnia 27 listopada 

2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 r.” zostało przedłożone Radzie Miejskiej Legnicy pod obrady 

sesji majowej – 30 maja 2019 r. 

 

17.2. Centrum Wolontariatu Miejskiego. 

 

Pod koniec 2017 roku został zainaugurowany w Legnicy projekt Centrum 

Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica, który na bieżąco wdrażany jest we 

wszystkich obszarach funkcjonowania Miasta. Centrum Wolontariatu Miejskiego 

#TEAMLegnica powstało w odpowiedzi na potrzeby miasta, w zakresie organizacji 

zintegrowanej polityki społecznej, które ma za zadanie planować, realizować 

i koordynować działania społeczne w Legnicy. #TEAMLegnica wypracowuje 

modelowe mechanizmy współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami 

oraz grupami formalnymi i nieformalnymi, w zakresie realizacji zadań publicznych. 

Uświadamia mieszkańców na temat działalności wolontariackiej. 

W 2018 roku wydana została 2 edycja publikacji o legnickich NGOsach pn. 

„Organizacje Pozarządowe w Legnicy”. W 1 edycji, wydanej w 2017 roku znalazło się 

68 organizacji, a w 2 edycji już 88 organizacji pozarządowych, które zaprezentowały 

swoje profile działalności.  

W 2018 roku w ramach Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica 

zorganizowanych zostało przez Centrum oraz we współpracy ponad 20 akcji 

obejmujących takie obszary jak: ekologia, edukacja, sport i rozrywka, pomoc 

społeczna i kultura. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

• Współorganizację imprezy UEFA U17 Elite Round, gdzie Centrum 

odpowiadało za koordynację działań wolontariuszy w trakcie eventu. 

W imprezę włączyło się ponad 50 wolontariuszy, którzy przez kilka dni byli: 

opiekunami reprezentacji piłkarskich, reporterami i dziennikarzami, dbali 

o oprawę muzyczną i artystyczną stadionu.  

• #EKOPozytywni idą w Miasto to działanie własne Centrum Wolontariatu 

o charakterze edukacyjnym i ekologicznym. Setki wolontariuszy uczestniczyło 
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w sprzątaniu miasta oraz nasadzaniu roślinności. W ramach działania 

wolontariusze dbali o Park Miejski i jego okolice, obszary na osiedlu Piekary 

i w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Cmentarz Komunalny. Ochotnicy 

nasadzali roślinność w centrum miasta w pobliżu ul. N.M.P.  

• Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu, wolontariusze zorganizowali nocną akcję 

rozklejania w przestrzeni publicznej treści i obrazów z ciepłym i pozytywnym 

przekazem. Wiaty przystankowe oklejone zostały uśmiechami.  

• Kilkakrotnie zostały przeprowadzone nieodpłatne badania ANTY HCV dla 

mieszkańców. Badania odbyły się między innymi na terenie Urzędu Miasta 

Legnicy, Starostwa Powiatowego, Galerii Piastów, Legnickiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Legnicy. Łącznie przebadanych 

zostało około 2000 osób powyżej 18 roku życia. Działanie było 

współorganizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.  

• CWM #TEAMLegnica wspólnie z Fundacją DKMS zorganizowało rejestrację 

potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. 

Zarejestrowanych zostało kilkadziesiąt osób.  

Wolontariusze włączali się również w działania takie jak remont urządzeń na 

placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Legnicy, gdzie zaangażowało się 

ponad 15 osób.  

W 2018 roku we wszystkich akcjach i działaniach Centrum Wolontariatu 

Miejskiego #TEAMLegnica wzięło udział w sumie ponad 500 wolontariuszy w różnym 

wieku.   

W grudniu 2018 roku zorganizowana została I GALA WOLONTARIATU, 

w której udział wzięło ponad 400 osób (w Gali Inauguracyjnej w 2017 roku udział 

wzięło około 300 osób). Na I GALI WOLONTARIATU zostało wręczonych 30 

wyróżnień dla osób wspierających i propagujących ideę wolontariatu w CWM 

#TEAMLegnica.   

 

 

18. WSPÓŁPRACA. 

 

18.1. Współpraca krajowa. 

 

W roku 2018 kontynuowana była współpraca Legnicy z samorządami w całym 

kraju. Dostęp do szerokich kontaktów dawało członkostwo w związkach 

i stowarzyszeniach międzygminnych zrzeszających jednostki samorządu 

terytorialnego. Członkostwo dawało możliwość wymiany wiedzy, dzielenia się 

dobrymi praktykami, budowania platform wymiany informacji, uczestnictwa 

w rankingach, możliwość prac w grupach tematycznych z wielu dziedzin: 

administracji, zdrowia, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

edukacji, kultury, finansów, informacji przestrzennej, gospodarki komunalnej, 

mieszkaniowej i przestrzennej, partycypacji społecznej, polityki społecznej, sportu, 
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transportu i turystyki itp. 

Legnica jest członkiem takich organizacji jak: 

• Związek Miast Polskich, który jest najstarszą polską organizacją 

samorządową o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Po drugiej 

wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została 

uniemożliwiona. Związek Miast Polskich od lat 90 ubiegłego wieku tworzy 

najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą 

tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których 

mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem 

miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz 

dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast 

polskich. Skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz 

rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki 

nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami 

mieszkańców. Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi 

i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla 

świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości. Jest silną 

i skuteczną ogólnopolską organizacją samorządową, integrującą miasta 

wokół wspólnych celów. 

• Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem 

zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona 

wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie 

inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń 

oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju 

i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest 

również prowadzenie oraz wspieranie realizowanej przez swych członków 

działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, 

w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także 

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Aktualnie 

do Związku Powiatów Polskich należy 307 samorządów 

powiatowych (powiatów i miast na prawach powiatu). 

• Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska zajmuje się 

promowaniem dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, 

podmiotów gospodarczych, innowacyjnych przedsięwzięć z dziedziny: 

infrastruktury, ekologii, kultury, rekreacji i sportu. Inicjuje i wspiera projekty 

inwestycyjne istotne dla Dolnego Śląska. Wspiera współpracę Dolnego 

Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi. Uczy 

lokalnej aktywności społecznej i rozwija twórcze zainteresowania dzieci 

i młodzieży. Upowszechnia wiedzę o regionie. 

• Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, którego celem jest pomoc 

samorządom w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji 

ekologicznych. Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz 
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podejmowanie wspólnych inicjatyw ekologicznych. Stowarzysza 

samorządy i daje dostęp do bazy wzorcowych projektów w zakresie 

ochrony środowiska.  

• Stowarzyszenie Zdrowych Miast, którego celem są działania na rzecz 

poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wdrażanie zasad i strategii 

polityki zdrowia poprzez rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy 

miastami w kraju i na świecie. Stowarzyszenie jako główne zadnia 

wyznaczyło sobie: inspirowanie i wspieranie programów lokalnych, 

upowszechnianie zdobytych doświadczeń oraz edukacji w zakresie 

promocji zdrowia i ochrony środowiska, współpraca z instytucjami 

i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną. 

 

18.2. Miasta partnerskie. 

 

Gmina Legnica współpracuje z pięcioma miastami z Europy, są to: 

• Wuppertal i  Miśnia w Niemczech 

• Drohobycz na Ukrainie 

• Blansko w Czechach 

• Roanne we Francji 

Realizując współpracę z zagranicą, w ramach miast partnerskich, władze 

samorządowe Legnicy pełnią głównie funkcję pośrednika. Rolą samorządu jest 

inicjowanie, pilotowanie i popieranie kontaktów służących mieszkańcom gminy. 

Dotychczasowe działania samorządu legnickiego na rzecz realizacji idei 

zjednoczonej Europy, znalazły uznanie Rady Europy, która wyróżniła Legnicę 

Dyplomem Europejskim, Honorową Flagą Rady Europy oraz Honorową Tablicą Rady 

Europy.  

W roku 2018 miasto Legnica było organizatorem obchodów 25 - lecia współpracy 

partnerskiej z Wuppertalem. Z tej okazji Prezydent Legnicy wraz z nadburmistrzem 

Wuppertalu podpisali symboliczną deklarację woli kontynuowania współpracy. 

W ramach obchodów organizowane były różne eventy jak również wspierano 

inicjatywy  realizowane przez mieszkańców Legnicy i miast partnerskich. Były to 

między innymi: 

• Projekt „Śladami Jana Heweliusza” wyjazd młodzieży  z V LO  i młodzieży 

z Wuppertalu do Gdańska, 

• wyjazd młodzieży z V LO  do Wuppertalu i ich udział w projekcie 

„Niemiecki opór wobec totalitaryzmu- historie zwykłych ludzi”, 

realizowanym ze szkołami partnerskimi Pina-Bausch Gesamtschule 

z Wuppertalu i Lohmar Gesamtschule, 

• wyjazd Chóru „Madrygał” do Miśni na IV Turniej Chórów, 

• wizyta dzieci wraz z opiekunami z Drohobycza,  

• wyjazd delegacji legnickich sportowców do Drohobycza na XVI 

Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Jurija Drohobycza 
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i towarzyszące turniejowi zawody pływackie „Lekka woda”,  

• wyjazd legnickiej młodzieży na XXXV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 

„Memoriał Mirosława Krabiczki” do Blanska,  

• wyjazd młodych sportowców z UKS „Delfinek” do Blanska na Letni Obóz 

Sportowy, 

• wyjazd legnickich biegaczy na Półmaraton Morawskim Krasem, 

odbywający się w Blansku, 

• wyjazd młodych sportowców z UKS „Delfinek” do Blanska na zawody 

pływackie „Memoriał Jarosłava Stareho”, 

• udział przedstawicieli klubu sportowego z Blanska w Legnickim 

Półmaratonie – XXXI Biegu Lwa Legnickiego, 

• wyjazd delegacji z Legnicy do Blanska na obchody Dnia Św. Marcina, 

• wernisaż pokonkursowej wystawy „Satyrykon 2017”, która odbyła się 

w Galerii Sztuki Blanska,  

• program wakacyjnej wymiany stażystów, realizowany w ramach 

partnerstwa Legnicy i Roanne, 

• udział przedstawicieli klubów sportowych z Blanska, Drohobycza, Miśni 

i Wuppertalu w XXXII Międzynarodowym Halowym Turnieju Mikołajkowym 

w Piłce Nożnej, 

• organizacja współpracy SP16 ze szkołą podstawową w Miśni oraz SP9 ze 

szkołą podstawową z Blanska, 

• zawody pływackie „Puchar Miast Partnerskich – Korona Legnicy 2018” dla 

dzieci i młodzieży z miast partnerskich Legnicy,  

• udział młodzieży z miast partnerskich w XXIV edycji Międzynarodowego 

Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury. 

 

 

19. SPÓŁKI MIEJSKIE Z UDZIAŁEM GMINY. 

 

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2018 r. działalność prowadziło 9 spółek 

prawa handlowego z kapitałowym udziałem Gminy Legnica, w tym : 

• 4 spółki z jednoosobowym udziałem Gminy, 

• 5 spółek, w których udział Gminy w kapitale zakładowym wynosi poniżej 50 %. 

Majątek Gminy wyrażony w akcjach i udziałach wymienionych niżej spółek 

prawa handlowego wynosił 172 554 385 zł. Udział kapitałowy Gminy 

w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco: 
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Lp. Nazwa spółki 

udział Gminy w kapitale 
zakładowym 

kwota (zł) % 

1.  
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej 
sp. z o. o. w Legnicy 

17.618.020,00 100,00 

2. 
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji S.A. w Legnicy 

75.159.300,00 100,00 

3. 
Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o. o. w 
Legnicy 

13.077.540,00 100,00 

4. 
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne sp. z o. 
o. w Legnicy 

43.114.000,00 100,00 

5.  
Towarzystwo Budownictwa Społecznego ”TBS” sp. z 
o. o. w Kamiennej Górze 

22.693.500,00 38,98 

6. 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  S.A. w 
Legnicy 

394.000,00 1,09 

7. 
Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda 
Hurtowa” S.A. w Legnicy 

251.000,00 5,79 

8. TVL sp. z o. o. w Lubinie 20.000,00 0,40 

9. 
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we 
Wrocławiu 

200.000,00 1,09 

 

19.1. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy. 

  

Przedmiotem działania Spółki, jest przede wszystkim: 

• oczyszczanie miasta i gospodarka odpadami, 

• zagospodarowanie terenów zielonych, 

• zarządzanie cmentarzami komunalnymi  i usługi pogrzebowe, 

• konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej znajdującej się na drogach 

kołowych publicznych, 

• wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z nawierzchnią przy 

budowie dróg, ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych, 

• administrowanie i utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Działalność gospodarcza prowadzona była poprzez następujące jednostki: 

• Zakład Zagospodarowania Odpadów 

• Zakład Oczyszczania Miasta, 

• Dział Zieleni Miejskiej, 

• Zakład Usług Pogrzebowych, 

• Zakład Inżynierii Miejskiej, 
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• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. 

Spółka w 2018r. administrowała nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Legnica: 

• ul. Wrocławska 124 – Cmentarz Komunalny, 

• ul. Zielna – Cmentarz Komunalny, 

• Cmentarz Komunalny dla miasta Legnica w Jaszkowie. 

Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło w 2018 r. 

172 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników kształtowało się na 

poziomie 4 144,83 zł brutto. 

Najważniejsze realizowane przez Spółkę inwestycje to przygotowanie 

dokumentacyjne rozbudowy RIPOK oraz przygotowanie dokumentacyjne rozbudowy 

PSZOK 304 774 zł, dodatkowo zakupiono pojemniki o wartości 209 260 zł, meleks 

65 647 zł oraz samochody FIAT Fiorino, Ducato oraz Panda. Powyższe inwestycje 

zrealizowane zostały ze środków własnych spółki. 

 

19.2. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy. 

 

Spółka w 2018 roku realizowała w szczególności zadania w zakresie: 

• produkcji i sprzedaży wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców, 

• eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania 

i rozprowadzania wody, 

• usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci 

kanalizacyjnej, 

• wykonywania usług w zakresie:  

o technologii wody i ścieków, 

o instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 

o analiz wody i ścieków. 

Zarząd Spółki pracował w składzie jednoosobowym. Przeciętne zatrudnienie 

w 2018 r. wynosiło 275 osób, a średniomiesięczne wynagrodzenie 5 295 zł brutto. 

Nakłady na inwestycje poniesione przez LPWiK S.A. w 2018 r. stanowiły ogółem 

kwotę 19 967 700 zł, i były wyższe o 298,52 % w stosunku do roku poprzedniego. 

Inwestycje realizowane były w zakresie: 

• Urządzeń wodociągowych na kwotę 5 330 600 zł. Ważniejsze zadania to: 

budowa sieci wodociągowej w ul. Chocianowskiej, budowa kotłowni gazowej, 

przebudowa wymiennikowni, budowa układu ogrzewania Pompowni 

Przewałowej i Chlorowni. 

• Urządzeń kanalizacyjnych na kwotę 2 031 800 zł. Najważniejsze inwestycje to 

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej, bezwykopowa renowacja 

kolektorów, poprzez wyłożenie wnętrza rury drugim rękawem na terenie 

miasta Legnicy. 

• Zadania finansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko: 

o „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Legnicy” - dofinansowanie 
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w 2018 r. wyniosło 6 114 950 zł, 

o  Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej - dofinansowanie 

w 2018r. wynosiło 836 330 zł,  

o Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnej na 

terenie miasta - dofinansowanie w 2018 r. wynosiło 2 188 700 zł,  

o Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej w ul. Wrocławskiej - dofinansowanie 

w 2018 r. wynosiło 139 890  zł,  

o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrówki - dofinansowanie 

w 2018 r. wynosiło 237 150 zł,  

o Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

pozyskiwania wody - dofinansowanie w 2018 r. wynosiło 90 950 zł,  

o Rozbudowa systemu GIS o dostęp mobilny. Etap III. 

 

19.3. Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy.  

 

W 2018 r. Spółka prowadziła działalność zgodnie z umową Spółki oraz wpisem do 

KRS. Działalność ta obejmowała realizację zadań wynikających z zawartej z Gminą 

umów o zarządzanie i administrowanie terenami Gminy Legnica, w tym : 

• prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych, 

• pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych działalnością gospodarczą na 

terenie Strefy, 

• wynajmowania i dzierżawienia obiektów, 

• prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących byłego lotniska, 

• podejmowanie innych przedsięwzięć uzgodnionych z właścicielem. 

W maju 2018 roku powierzona została spółce realizacja zadania własnego gminy 

Legnica polegająca na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych 

przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą. W celu realizacji inwestycji został 

ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, jednak ze względu na złożone oferty 

przewyższające kwoty wynikające z kosztorysu został on unieważniony. W bieżącym 

roku po dokonaniu koniecznych zmian w dokumentacji zostanie powtórzona 

procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. 

Spółką kierował jednoosobowy Zarząd. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 

8 osób, a średniomiesięczne wynagrodzenie 3.930 zł brutto. 

Spółka w ramach działalności inwestycyjno-remontowej wykonała m. in.: naprawy 

dachów, uzupełnienie tynków, klamrowanie ścian, serwis kotłowni, naprawy sprzętu 

zmechanizowanego, na łączną kwotę 118 000 zł. 

 

19.4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. 

 

Spółka w 2018 r. zajmowała się głównie świadczeniem usług przewozowych 

z zakresu transportu pasażerskiego na terenie Legnicy oraz na terenie gmin: Kunice, 
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Miłkowice i Prochowice. Świadczenia wykonywane były w oparciu o zawarte umowy. 

Spółka uzyskiwała  również przychody z działalności pomocniczej, w tym: badań 

technicznych pojazdów, napraw warsztatowych, przewozów okazjonalnych, reklamy, 

przewozu osób niepełnosprawnych, usług parkingowych oraz z wynajmu 

pomieszczeń. 

Zarząd MPK, podobnie jak w latach ubiegłych, pracował w jednoosobowym składzie. 

Średnioroczne zatrudnienie wynosiło w 2018 r. 222 etaty. Natomiast średnie 

wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 4 215,3 zł brutto. 

Poniesione nakłady w wysokości 690 700 zł zostały przeznaczone przede 

wszystkim na inwestycje odtworzeniowe, które dotyczyły głownie zakupu środków 

trwałych oraz inwestycji modernizacyjnych. 

 

19.5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze. 

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki w 2018 r. było : 

• nabywanie budynków mieszkalnych, 

• przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, 

• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i na zlecenia. 

Poza budownictwem mieszkaniowym TBS realizował również budownictwo 

usługowe, głównie w parterach budynków mieszkalnych. 

Zarząd TBS w 2018 r. pracował w składzie jednoosobowym. Średnioroczne 

zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 18 osób. 

W 2018 r. Spółka kontynuowała sześć przedsięwzięć inwestycyjnych 

w Oławie, Szklarskiej Porębie, Legnicy, Złotoryi i Kamiennej Górze. W Legnicy 

kontynuowana była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem 

wbudowanych garaży (44 lokali mieszkalnych oraz 28 miejsc postojowych). 

Planowany termin zakończenia inwestycji 2019 r. 

Liczba lokali mieszkalnych w zasobach TBS nie zmieniła się w porównaniu 

z 2017 r. i wynosi 1.188 lokali mieszkalnych na terenie 7 gmin, w tym najwięcej 

w Legnicy – 460 mieszkań, w Oławie – 336 oraz w Kamiennej Górze – 202 

mieszkania.  

W 2018 roku wzrosła rotacja mieszkań, która wyniosła 78 mieszkań 

(w poprzednim roku 65). W Legnicy w posiadanym zasobie mieszkaniowym w 2018 

roku nastąpiła zmiana najemców w 26 lokalach. Liczba osób oczekujących na 

mieszkania z zasobów TBS, wzrosła w porównaniu do roku 2017, o 210 i wynosiła 

3.258. Na dzień 31 grudnia 2018 r. złożonych było 1 697 wniosków na najem 

mieszkań z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
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Rozdział III. REALIZACJA LEGNICKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO. 

 

 

Budżet Obywatelski funkcjonuje w Legnicy od 2013 roku i działa na podstawie 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy ze zmianami. Jest to unikalny mechanizm 

obywatelski stworzony na potrzeby Legnicy, w ramach którego działają ciała 

opiniodawcze: Zespół Technicznej Oceny Projektów (ZTOP) i Zespół Kwalifikacji 

projektów (ZKP). Zasady tworzenia i realizacji budżetu partycypacyjnego ewoluowały 

na przestrzeni lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców począwszy od 

I edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2014 w 2013 r., do dnia dzisiejszego.  

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 138/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 

21 lutego 2018r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Legnickiego 

Budżetu Obywatelskiego propozycje projektu (zadania) do realizacji w danym 

Obszarze mógł zgłosić każdy pełnoletni, zameldowany na pobyt stały lub czasowy 

mieszkaniec Legnicy. Projekt musiał uzyskać poparcie, co najmniej 20 pełnoletnich 

mieszkańców danego Obszaru. Projekty (zadania) Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego mogły być realizowane wyłącznie na terenach należących do gminy. 

Wartość proponowanego projektu nie mogła przekroczyć przeznaczonej dla Obszaru 

kwoty 250 000 zł. Zakres zadania musiał umożliwić jego realizację w ciągu roku 

budżetowego. W zarządzeniu określono również harmonogram LBO 2019: 

• 21.III – 11.IV. 2018r. - składanie wniosków, 

• 18.IV – 29.VI.2018r. – techniczna ocena wniosków przez Zespół Technicznej 

Oceny Wniosków oraz Zespół Kwalifikacji Projektów, 

• 1-8.X.2018 r. głosowanie, 

• do 22.X.2018r. – ogłoszenie wyników.  

W zarządzeniu Prezydenta Miasta Legnicy określono podział miasta na 11 Obszarów 

w ramach LBO, wzór formularza projektu wraz ze wzorem listy poparcia dla osób 

wykluczonych cyfrowo utworzono stacjonarne punkty do głosowania na terenie 

miasta. 

 W dniach 21.III – 11.IV. 2018r. legniczanie złożyli 76 poprawnie wypełnionych 

wniosków. 

ZŁOŻONE PROJEKTY WEDŁUG RODZAJU INICJATYW ILOŚĆ 

TEREN REKREACYJNY 21 

CHODNIKI 7 

PLACE ZABAW 12 

PARKINGI 3 

DROGI 7 

INNE/ budowa boiska sportowego 2 

INNE/oświetlenie 1 

INNE/ nasadzenia zieleni 1 
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INNE/ Obywatelski system monitoringu jakości powietrza.  10 

INNE/ wybieg dla psów 2 

INNE/obserwatorium 1 

INNE/ przejście dla pieszych 1 

INNE/ boksy w schronisku  1 

 

Zgodnie z Zarządzeniem 139/PM/2019 z dnia 21 lutego 2018r. Członkom 

Zespołu Technicznej Oceny Projektów przekazane zostały materiały zweryfikowane 

pod względem formalnym, które zawierały uporządkowaną listę zgłoszonych 

projektów w formie tabelarycznej oraz kopie zgłoszonych wniosków w formie 

papierowej.  

W miesiącach kwiecień/ maj 2018r. ZTOP dokonał oceny merytorycznej 

wszystkich zgłoszonych projektów w specjalnie dedykowanym programie (system 

LBO do elektronicznej oceny wniosków przez Zespoły). Wydział Rozwoju Miasta 

zorganizował w siedzibie Urzędu Miasta 17 spotkań z Wnioskodawcami w celu 

uzgodnienia zmiany zakresu proponowanych zadań oraz kontaktowano się z 11 

liderami za pomocą e-maili, którzy z przyczyn różnych nie byli w stanie przyjść do 

Urzędu. 

W czerwcu 2018 r. Wydział Rozwoju Miasta przekazał Zespołowi Kwalifikacji 

Projektów protokół końcowy wraz z tabelą zbiorczą zawierającą opinie dotyczące 

projektów. Podczas posiedzeń Zespołu została stworzona lista 69 projektów 

zakwalifikowanych do głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 

2019. Zarządzeniem Nr 140/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 lutego 

2018r. powołano Zespół Kwalifikacji Projektów (zadań) w skład, którego wchodzili 

przedstawiciele Rady Miejskiej, legnickich spółdzielni mieszkaniowych, Prezydenta 

Miasta, Rady Sportu, Rady Pożytku Publicznego, Powiatowej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych, Legnickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

W miesiącu czerwcu 2018 r. Wydział Rozwoju Miasta przy współpracy 

z Wydziałem  Informatyki pracował nad szczegółowym opisem zamówienia oraz 

projektem umowy na utworzenie aplikacji do głosowania elektronicznego na projekty 

zgłoszone w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Po pracach ZKP Zarządzeniem Nr 85/UM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy 

z dnia 19 czerwca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnicy, powstał nowy Wydział pod nazwą 

Centrum Dialogu Obywatelskiego. Do zadań Centrum Dialogu Obywatelskiego 

należało m.in.: zarządzanie Legnickim Budżetem Obywatelskim (akcje informacyjno-

promocyjne, gromadzenie zgłaszanych projektów i ich formalna weryfikacja, 

monitorowanie postępu zadań LBO i jego ewaluacja). Kreowanie i wspieranie 

różnych form aktywności obywatelskiej Legniczan oraz prowadzenie konsultacji 

społecznych zgodnie z Uchwałą RML.  

W miesiącu lipcu powiadomiono wszystkich wnioskodawców, których projekty 

nie zostały zakwalifikowane do głosowania o przyczynach odrzucenia ich wniosków. 
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W dniu 1.08.2018 r. Gmina Legnica podpisała umowę  na wdrożenie 

i utrzymanie elektronicznego systemu do głosowania w ramach LBO, zgodnego ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który opracowany został wspólnie 

z Wydziałem Informatyki. Ostateczne testowanie poprawności systemu zakończono 

29 września 2018 r. 

Centrum Dialogu Obywatelskiego prowadziło kampanię informacyjną 

dotyczącą LBO 2018 i 2019, skierowaną do mieszkańców Legnicy, która 

obejmowała:  

• akcję promocyjną podczas Imienin Ulicy NMP, w trakcie której pracownicy 

Wydziału we współpracy z Teatrem „Avatar” popularyzowali głosowanie LBO 

2019,  

• rozwieszenie plakatów reklamujących zakwalifikowane projekty i punkty do 

głosowania na 45 przystankach autobusowych na terenie całego miasta,  

• rozwieszenie plakatów informacyjnych na 61 słupach ogłoszeniowych na 

terenie całego miasta,  

• zamówienie 12 billboardów reklamujących LBO 2017 „Głosowali wygrali”,  

• zamówienie 8 billboardów reklamujących głosowanie LBO 2019,  

• opracowanie merytoryczne i redakcję materiałów zespołu wydawnictw 

„Legnicki Budżet Obywatelski 2019” – II etap (głosowanie),  

• wykonanie koncepcji graficznej i przygotowania do druku materiałów 

informacyjnych ”Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018”,  

• wynajem tablic, druk i klejenie billboardów „Legnicki Budżet Obywatelski” na 

nośnikach outdoorowych typu bilbord zlokalizowanych na terenie miasta 

Legnicy,  

• opracowanie nagłówków statycznych w pliku Adobe Flash - II etap,  

• kolportaż materiałów informacyjnych. Do współpracy zaproszeni zostali 

między innymi: dyrektorzy galerii handlowych, hipermarketów oraz spółdzielni 

mieszkaniowych mieszczących się na terenie Legnicy, 

• bieżącą pracę nad aktualizacją strony internetowej www.lbo.legnica.eu, w tym: 

publikacja wszystkich zgłoszonych wniosków, przygotowanie i publikacja map 

z lokalizacją projektów poddanych pod głosowanie i punktów do głosowania 

(we współpracy z OK-RI oraz PAB),  

• opracowanie wydawnictwa LBO 2018 - „Głosowali – wygrali”. 

W miesiącu wrześniu 2018 r. Centrum Dialogu Obywatelskiego przeprowadziło 

szkolenie dla przedstawicieli Punktów do Głosowania. Szkolenie dotyczyło zasad 

głosowania, obsługi systemu elektronicznego oraz zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych. CDO prowadził również prace przygotowujące do głosowania 16 

punktów zlokalizowanych na terenie całego miasta.  

Informacje dotyczące Legnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane były na 

bieżąco w Punkcie Informacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

w Centrum Dialogu Obywatelskiego Rynek 4.  
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W dniach 1-8 października odbyło się głosowanie w ramach LBO 2019. 

Uprawnione osoby mogły oddać swoje głosy w 16 stacjonarnych punktach do 

głosowania. 

Punkty zaopatrzono w tabliczki informacyjne oraz instrukcje obsługi 

elektronicznego systemu głosowania. Osoby pracujące w punktach zostały 

przeszkolone w zakresie obsługi systemu, ochrony danych osobowych oraz sposobu 

organizacji i oznakowania Punktu. 

CDO w dniach od 1 października do 8 października koordynował przebieg 

głosowania na projekty w ramach LBO. Punkt Informacyjny LBO czynny był od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do godz.17.00 oraz w sobotę od godz. 10.00 

do godz. 15.00. 

Podczas głosowania 9985 legniczan oddało 49627 punktów na wybrane projekty. 

Zgodnie z procedurą LBO Zespół Kwalifikacji Projektów zarekomendował 

Prezydentowi Legnicy listę wygranych zadań do umieszczenia w projekcie budżetu 

miasta na rok 2019. Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie sporządzenia projektu 

Uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Legnicy 14 października przekazano listę projektów rekomendowanych 

Legnickiego Budżetu Obywatelskiego Skarbnikowi Miasta Legnicy. 

Zwycięskie projekty w poszczególnych obszarach: 

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY  

Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28,26,24. 

Obszar nr 2 - PIEKARY 1  

Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy 

ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie. 

Obszar nr 3 - PIEKARY 2  

Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni 

syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej. 

Obszar nr 4 – KOPERNIK 

"SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA" - przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej 

z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu 

Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. Piłsudskiego. 

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE  

"Tęczowa kraina" Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza 

Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna. 

Obszar nr 6 - REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ 

Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na 

terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128. 
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Obszar nr 7 - STARE MIASTO 

"Droga w Sercu Miasta" - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic 

Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej. 

Obszar nr 8 - TARNINÓW 

Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy 

ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji. 

Obszar nr 9 - FABRYCZNA 

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i Wigury. 

Obszar nr 10 - ASNYKA 

Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2. 

Obszar nr 11 - POŁUDNIOWY 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu  

z ul. Nowodworską. 

 Wydział nadzorował stan realizacji zadań LBO 2018: 

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY  

Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej. 

Obszar nr 2 - PIEKARY 1  

Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe „Szarotka”- budowa chodnika 

wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianiej/Wroniej) oraz przebudowa terenu wzdłuż 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka”. 

Obszar nr 3 - PIEKARY 2  

Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21. 

Obszar nr 4 – KOPERNIK 

PARK TRAMPOLIN - zewnętrzny plac zabaw przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 7 

dla uczniów i okolicznych mieszkańców. 

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE  

”Razem Łatwiej” – przebudowa wnętrza blokowego w rejonie ul. Daszyńskiego, 

Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego. 

Obszar nr 6 - REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ 

„Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców” – przebudowa drogi wewnętrznej przy  

Al. Rzeczpospolitej 58/ zmiana nazwy  zadania na: „Bezpieczeństwo i jakość życia 

mieszkańców" - przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczypospolitej 58 

(LBO) 
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Obszar nr 7 - STARE MIASTO 

„Magiczny Ogród” - przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10. 

Obszar nr 8 - TARNINÓW 

Budowa ogrodzenia skweru wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej. 

Obszar nr 9 - FABRYCZNA 

Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku – przebudowa 

placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej. 

Obszar nr 10 – ASNYKA 

Przebudowa chodników w obrębie ulic Piechoty, Artyleryjska, Saperska. 

Obszar nr 11 - POŁUDNIOWY 

„RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ” - Rozbudowa centrum sportowo – rekreacyjnego 

na Osiedlu Sienkiewicza. 
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Rozdział IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ LEGNICY.  

 

W roku 2018 Rada Miejska Legnicy podjęła 170 uchwał.  

Z inicjatywy Prezydenta Miasta w kwestiach merytorycznych Rada podjęła 142 

uchwały, w tym 101 – (w kadencji 2014 – 2018) i 41 – (w kadencji 2018 – 2023), 

z czego 53 stanowiły akty prawa miejscowego.  

Natomiast z inicjatywy Rady podjęto 28 uchwał o charakterze formalnym 

i organizacyjnym, w tym 15 (w kadencji 2014 – 2018) i 13 uchwał (w kadencji 2018 – 

2023).  

142 uchwały Rada przekazała do realizacji Prezydentowi Miasta. Rada Miasta 

zrealizowała 28 uchwały. 

Wojewoda Dolnośląski nie podejmował rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku 

do uchwał Rady. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie podejmował decyzji 

w stosunku do uchwały Rady Miejskiej. 

1. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego 

 

1) Nr XLI/440/17 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na 

rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., poz. 1145).  

2) Nr XLIII/470/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

3) Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

4) Nr XLV/497/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

5) Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

6) Nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

7) Nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

8) Nr LI/542/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

9) Nr XLII/442/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo – 

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 7.02.2018 r., poz. 611). 
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10) Nr XLII/443/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.02.2018 r., poz. 612). 

11) Nr XLII/444/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi 

na obszarze miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 20.02.2018  r., poz. 854). 

12) Nr XLII/446/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, 

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i pozostałych 

niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobierania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.02.2018 r., poz. 

613). 

13) Nr XLII/447/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy, na 

realizację na terenie miasta Legnicy zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony 

środowiska, służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją 

w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.02.2018 r., poz. 614). 

14) Nr XLII/450/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie 

w strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.02.2018 r., 

poz. 615). 

15) Nr XLII/451/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 7.02.2018 r., poz. 616). 

16) Nr XLIII/453/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania 

stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży w Mieście Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., poz. 1147). 

17) Nr XLIII/461/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., 

poz. 1148). 

18) Nr XLIII/462/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 7.03.2018 r., poz. 1149). 
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19) Nr XLIII/464/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka nr 1 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., 

poz. 1150). 

20) Nr XLIII/465/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 2 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., 

poz. 1151). 

21) Nr XLIII/466/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., 

poz. 1152). 

22) Nr XLIII/467/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 4 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., 

poz. 1153). 

23) Nr XLIII/468/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.03.2018 r., poz. 1154). 

24) Nr XLIV/476/18 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 5.04.2018 r., poz. 1731). 

25) Nr XLIV/479/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Legnicy na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.04.2018 r., poz. 1732). 

26) Nr XLIV/480/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rodzaju, warunków 

i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 5.04.2018 r., poz. 1733). 

27) Nr XLIV/481/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy na 

obszarze miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.04.2018 r., poz. 1734). 

28) Nr XLIV/482/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

gminnej ul. Wesołej w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.04.2018 r., poz. 1735). 

29) Nr XLIV/483/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXII/239/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia ochrony 

indywidualnej w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 5.04.2018 r., poz. 1736). 

30) Nr XLV/490/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej drogi nr 2233D na odcinku ul. Poznańskiej, ul. Leszczyńskiej 

i Bramy Głogowskiej w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 30.04.2018 r., poz. 

2347). 
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31) Nr XLV/491/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg powiatowych ul. Dziennikarskiej i odcinka ulicy Złotoryjskiej w Legnicy 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 30.04.2018 r., poz. 2348). 

32) Nr XLV/492/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 8.05.2018 r., poz. 2441). 

33) Nr XLI/503/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 6.06.2018 r., poz. 2917). 

34) Nr XLVI/505/18 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Legnicy, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 6.06.2018 r., poz. 2918). 

35) Nr XLVI/511/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz sezonu kąpielowego na 

zbiorniku Kormoran przy ul. Kąpielowej 1 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 6.06.2018 r., poz. 2920). 

36) Nr XLVI/512/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz sezonu kąpielowego na 

zbiorniku Kormoran przy ul. Kąpielowej 1 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 6.06.2018 r., poz. 2921). 

37) Nr XLVIII/514/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 6.07.2018 r., poz. 3423). 

38) Nr XLVIII/517/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 

z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza 

związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach 

o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

przyjazne środowisku źródła ciepła (Dz. Urz. Woj. Doln. z 6.07.2018 r., poz. 

3424). 

39) Nr XLIX/523/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego 

przy ul. Koskowickiej oraz planowanej obwodnicy południowo – wschodniej 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 8.08.2018 r., poz. 3928). 
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40) Nr XLIX/525/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 8.08.2018 r., poz. 3929). 

41) Nr XLIX/526/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 8.08.2018 r., poz. 3930). 

42) Nr XLIX/527/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom 

zajmującym stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 8.08.2018 r., poz. 3931). 

43) Nr XLIX/530/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – kwartału 

zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagiennej 

i Głogowskiej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 8.08.2018 r., poz. 3932). 

44) Nr XLIX/534/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podziału Miasta Legnicy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 8.08.2018 r., poz. 3933). 

45) Nr XLIX/535/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 8.08.2018 r., poz. 3934). 

46) Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień (Dz. Urz. Woj. Doln. z 8.08.2018 r., poz. 

3936). 

47) Nr L/540/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 19.09.2018 r., poz. 4509). 

48) Nr LI/545/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniającą statut Legnicy (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 3.10.2018 r., poz. 4746). 

49) Nr LI/546/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.10.2018 r., poz. 4747). 
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50) Nr LI/547/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 3.10.2018 r., poz. 4748). 

51) Nr LI/548/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze 

miasta Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz 

postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 3.10.2018 r., poz. 4749). 

52) Nr LI/549/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 

z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza 

związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach 

o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

przyjazne środowisku źródła ciepła (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.10.2018 r., poz. 

4750). 

53) Nr LI/551/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia formatu 

elektronicznego, warunków i trybu składania informacji deklaracji na podatek 

od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.10.2018 r., poz. 4751). 

 

2. Uchwały uchylone (w części lub w całości) 

 

W ramach sprawowanego nadzoru Wojewoda Dolnośląski nie podejmował 

decyzji wobec uchwał Rady Miejskiej podjętych w roku 2018. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu również nie podejmował 

decyzji w stosunku do uchwał Rady Miejskiej podjętych w omawianym okresie. 

 

3. Uchwały realizowane przez Radę Miejską Legnicy 

 

Rada realizowała 28 uchwał, w tym 15 (kadencja 2014 – 2018) i 13 (kadencja 2018 – 

2023): 

KADENCJA  2014 – 2018 (15 uchwał) 

1) Nr XLII/448/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie delegowania radnego 

Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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2) Nr XLIII/473/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 

Legnicy. 

3) Nr XLIII/474/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na 

działalność Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy. 

4) Nr XLIV/487/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2018. 

5) Nr XLIV/488/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyznania „Nagrody 

miasta Legnicy” w roku 2018. 

6) Nr XLIV/489/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyznania odznaki 

„Zasłużony dla Legnicy” w roku 2018.  

7) Nr XLV/498/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy. 

8) Nr XLV/499/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 

9) Nr XLI/507/18 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

10) Nr XLI/508/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

11) Nr XLIX/532/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru uzupełniającego 

ławników. 

12) Nr XLIX/539/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Prezydentowi Miasta Legnicy. 

13) Nr LI/545/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniającą statut Legnicy. 

14) Nr LI/554/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. 

15) Nr LI/546/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

 

KADENCJA  2018 – 2023 (13 uchwał) 

16) Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego 

Rady Miejskiej Legnicy. 

17) Nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej Legnicy. 

18) Nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy. 
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19) Nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 

Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy. 

20) Nr I/5/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 

21) Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 

Komisji Spraw Społecznych i Ekologii Rady Miejskiej Legnicy. 

22) Nr I/7/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy. 

23) Nr I/8/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy. 

24) Nr I/9/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego 

Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy. 

25) Nr II/27/18 z dnia 29 listopada 2018 r. sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Prezydentowi Miasta Legnicy. 

26) Nr II/30/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu 

ławnika Sądu Rejonowego w Legnicy. 

27) Nr II/31/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wskazania 

wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności związanych z wyjazdami 

służbowymi przewodniczącego Rady. 

28) Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnego Rady 

Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

4 Uchwały Rady Miejskiej Legnicy realizowane przez Prezydenta Miasta 

Legnicy 

 

W 2018 roku Prezydent Miasta realizował ogółem 142 uchwały, w tym: 

w kadencji 2014 – 2018 (101) uchwał, a 2018 – 2023 (41) uchwał. 

 

UCHWAŁY BUDŻETOWE – 26 (21 + 5) 

 

1) Nr XLIII/469/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

2) Nr XLIV/485/18 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

3) Nr XLV/496/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

4) Nr XLVI/509/18 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 
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5) Nr XLVIII/519/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

6) Nr XLIX/536/18 z dnia 30 lipca2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

7) Nr LI/541/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

8) Nr II/28/18 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

9) Nr III/49/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

W związku ze zmianami w zakresie zadań wprowadzonych do budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018 w uchwale XL/421/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonywano zmian w załączniku 

nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” i nr 2 „Wykaz przedsięwzięć 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy”. 

10) Nr XLI/440/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na 

rok 2018. 

11) Nr XLIII/470/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

12) Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

13) Nr XLV/497/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

14) Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

15) Nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

16) Nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

17) Nr LI/542/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

18) Nr II/29/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2018. 

19) Nr III/50/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy 

na rok 2018. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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Realizacja uchwał polega na bieżącym wykonywaniu dyspozycji wydziałów 

merytorycznych w zakresie zadań wprowadzonych do budżetu miasta na rok 2018. 

20) XLVI/506/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2017. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Legnicy obejmującego 

bilans z wykonania budżetu miasta Legnicy sporządzony na dzień 31.12.2017 r.; 

łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 

31.12.2017 r.; łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające 

z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych 

i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.; łączne 

zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian 

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu 

budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2017 – zatwierdzono sprawozdanie 

finansowe miasta Legnicy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy 

za rok 2017. 

21) Nr LI/551/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia formatu 

elektronicznego, warunków i trybu składania informacji deklaracji na podatek 

od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracjach jest zgodny 

z układem danych zawartych w następujących wzorach: informacji 

o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, deklaracji na podatek od 

nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem DN -1/A, informacji w sprawie podatku 

rolnego IR-1 wraz z załącznikiem ZIR-1/A, deklaracji na podatek rolny DR-1 wraz 

z załącznikiem ZDR-1/A, informacji w sprawie podatku leśnego IL-1, deklaracji na 

podatek leśny DL-1 określonych uchwałą Nr XIV/124/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w 

sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od 

nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym. 

Deklaracje powinny być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Sporządzane w formacie danych XML i w postaci elektronicznej przesyłane są za 

pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (Epuap). 

Deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
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elektronicznej lub podpisem zaufanym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

KADENCJA  2018 – 2023 (5) 

22) Nr II/25/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

W okresie od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. pobrano podatek od środków 

transportowych w kwocie 1.542.057,60 zł. 

23) Nr III/51/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu miasta 

Legnicy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Realizacja uchwały od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. 

Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2018 wydatków związanych z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego 

dotyczących zadań inwestycyjnych, tj.: 

„Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Prusa” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich 

oraz dotyczących zadania „Przebudowa systemu nagłośnienia Stadionu im. Orła 

Białego w Legnicy” realizowanego przez Urząd Miasta Legnicy.  

Termin realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Prusa” ustala się do 31 

maja 2019 r., a w przypadku zadania pn. „Przebudowa systemu nagłośnienia 

Stadionu im. Orła Białego w Legnicy” do dnia 30 marca 2019 r. 

24) Nr III/52/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Legnicy. 

Realizacja uchwały od 1 stycznia 2019 r. 

25) Nr III/53/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na 

rok 2019. 

Realizacja uchwały od 1 stycznia 2019 r. 

26) Nr III/54/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 

w Luksemburgu. 

Realizacja uchwały w latach 2019 – 2022. 

Uchwałą ustala się przeznaczenie kredytu na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu miasta Legnicy związanego z realizacją wybranych zadań 

inwestycyjnych ujętych w budżetach poszczególnych lat i w uchwale w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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UCHWAŁY W SPRAWACH ROZWOJU MIASTA – 5 (5 i 0) 

 

27) Nr XLII/445/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Pierwsza wersja dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 

PLUS” została przyjęta uchwałą Nr L/515/14 z dnia 27 października 2014 r.  

W Strategii poprzez wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych, 

wyznaczone zostały główne kierunki rozwoju miasta. Postęp w ich realizacji mierzony 

jest za pomocą corocznych sprawozdań, których elementem są wskaźniki. Podczas 

agregacji danych liczbowych natrafiono na problemy metodologiczne. Konieczne było 

dostosowanie wskaźników do możliwości ich pozyskiwania. Mając to na uwadze, 

Zespół Zarządzający Strategią podjął decyzję o konieczności zmiany Strategii w tym 

zakresie.  

W związku z powyższym, w styczniu 2018 roku podjęta została uchwała 

zmieniająca „Strategię Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 PLUS”, w której 

przedmiotem zmian były wskaźniki rezultatu. 

28) Nr XLVI/503/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Legnicy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Konsultacje społeczne są formą zasięgania opinii mieszkańców w sprawach 

dla nich istotnych. Dzięki temu władze samorządowe podejmując decyzje publiczne 

mają większą wiedzę na temat ich społecznych uwarunkowań, przewidywanych 

skutków i ich społecznego odbioru. Zebranie opinii mieszkańców pozwala 

wypracować władzom samorządowym lepsze rozwiązania, bardziej użyteczne 

z punktu widzenia mieszkańców i przez nich akceptowane.  

Uchwała reguluje tryb prowadzenia konsultacji w ważnych dla mieszkańców 

sprawach dotyczących rozwiązań z różnych dziedzin życia Miasta i realizuje coraz 

większe zainteresowanie zarówno ze strony mieszkańców jak i administracji 

samorządowej prowadzeniem dialogu w sprawach istotnych dla poprawy jakości 

życia w mieście. Inicjatywa ta jest wyrazem dążenia do dostosowania form i rodzajów 

konsultacji do możliwości technicznych oraz potrzeb mieszkańców i organizacji 

pozarządowych. 

Przeprowadzono jeden proces konsultacyjny na wniosek Prezydenta Miasta 

(Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym), dotyczący zmiany organizacji ruchu 

drogowego dla obszaru ograniczonego ulicami: Działkową, Senatorską, Chojnowską 

i Piastowską. 

Konsultacji poddano również projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”. 

29) Nr XLVI/504/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Strefie 

Aktywności Gospodarczej sp. z o. o. w Legnicy zadania własnego Gminy 
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polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych 

wraz z infrastrukturą. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy 

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., należy zaspokojenie potrzeb 

wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 

i urządzeń sportowych. Powierzenie Strefie Aktywności Gospodarczej zadania 

polegającego na przebudowie zespołu basenów odkrytych i administrowaniu 

wytworzonym majątkiem, przyczyni się do realizacji Letniego Parku Wodnego przy 

ul. Stromej w Legnicy co będzie wyrazem oczekiwań mieszkańców naszego miasta. 

Na wniosek Radnych Rady Miejskiej na sesji grudniowej 2018 r. środki 

przeznaczone na realizację zadania w 2019 r. w wysokości 2 mln zł zostały zabrane 

na inne zadania. 

30) Nr XLVIII/516/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu 

regulacyjnego. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, projekt regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków został opracowany przez Legnickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz uchwalony przez Radę Miejską Legnicy. 

Następnie przekazano go do zaopiniowania do Regionalnego Zarządu i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, gdzie został odrzucony. Procedura przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostanie ponownie 

przeprowadzona. 

31) Nr XLIX/525/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Legnicy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wydanych zostało: 

1) 278 zezwoleń do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, co stanowi 74,9 % 

ustalonego limitu zezwoleń; 

2) 242 zezwolenia od 4,5 % do 15 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), co 

stanowi 68,7 % ustalonego limitu zezwoleń; 

3) 230 zezwoleń powyżej 18 % zawartości alkoholu, co stanowi 65,3 % 

ustalonego limitu zezwoleń. 

 

UCHWAŁY  MIEJSKIEGO  KONSERWATORA  ZABYTKÓW – 3 (1 i 2) 

 

32) Nr XLV/493/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji 

z budżetu miasta Legnicy Cechowi Rzemiosł Różnych w Legnicy na 
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wykonanie renowacji i remontu frontowej elewacji kamienicy położonej Rynek 

9 w Legnicy, zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Uchwała zrealizowana. 

W oparciu o § 1 uchwały została udzielona dotacja w wysokości 130 tys. zł na 

wykonanie renowacji i remontu frontowej elewacji kamienicy położonej Rynek 9 

w Legnicy. Prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem dotacji; odebrane przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków i rozliczone prawidłowo w ustalonym 

terminie. 

33) Nr LI/543/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Miasta Legnicy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Legnicy na wykonanie 

systemu przeciwpożarowego wież kościoła oraz systemu dróg ewakuacyjnych 

wież kościoła pw. NMP w Legnicy – ETAP I wieża widokowa południowa 

w kościele pw. NMP położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy, zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków. 

Uchwała zrealizowana. 

W oparciu o § 1 uchwały udzielona została dotacja wysokości 70 tys. zł na 

wykonanie systemu przeciwpożarowego wież kościoła oraz systemu dróg 

ewakuacyjnych wież kościoła pw. NMP w Legnicy – ETAP I wieża widokowa 

południowa w kościele pw. NMP położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy. Prace 

zostały wykonane zgodnie z przedmiotem dotacji; odebrane przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków i rozliczone prawidłowo w ustalonym terminie. 

34) Nr LI/548/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze 

miasta Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz 

postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale została powołana sześcioosobowa 

komisja do oceny wniosków oraz opracowany regulamin pracy komisji i oceny 

wniosków. Nabór wniosków odbył się w terminie od 2 do 31 stycznia 2019 r. 

Złożonych zostało 16 wniosków. Po wstępnej ocenie zgodności wniosków 

z przepisami określonymi uchwałą, do rozpatrzenia pozostało 9 wniosków. 

 

UCHWAŁY W SPRAWACH GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 33 (20 i 13) 

 

35) Nr XLII/441/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 
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Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

dokonania zmiany w obowiązującej umowie poprzez sporządzenie aneksu – zmiana 

na czas nieoznaczony (aneks nr 1/2018 z 5.03.2018 r.). 

36) Nr XLII/450/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie 

w strefie i sposobu ich pobierania. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Przekazano do Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. Rozszerzenie strefy 

płatnego parkowania nastąpiło w lipcu 2018 r. o obszar Placu Zamkowego i Bramę 

Głogowską. 

Z czego: 

• ul. Dąbrowskiego – utworzono 10 miejsc parkingowych;  

• Pl. Zamkowy – utworzono 17 miejsc parkingowych. 

37) Nr XLIII/456/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa Nr 30/2018). 

38) Nr XLIII/457/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa Nr 28/2018). 

39) Nr XLIII/459/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa Nr 26/2018). 

40) Nr XLIII/460/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa Nr 40/2018). 

41) Nr XLIII/471/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie usunięcia Pomnika 

Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. 

Uchwała zrealizowana. 
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24 marca dokonano demontażu pomnika. Przewieziony na bazę Zakładu 

Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej w Legnicy. 

42) Nr XLIV/482/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

gminnej ul. Wesołej w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZDM w Legnicy, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz 

Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym. 

43) Nr XLIV/484/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Legnica w 2018 r. 

Uchwała zrealizowana. 

Do realizacji włączone zostały: Straż Miejska (wyłapywanie), LPGK sp. z o.o. 

(schronisko), lekarze weterynarii (usługi weterynaryjne), TOZ (organizacja pożytku 

publicznego) – opieka nad bezdomnymi kotami. 

Głównymi założeniami programu jest ograniczanie populacji zwierząt poprzez 

sterylizacje i kastrację. W schronisku dokonuje się obligatoryjnej sterylizacji zwierząt 

(z wyjątkiem wskazań zdrowotnych). Ponadto przekazano 20.000 zł w ramach dotacji 

dla organizacji pożytku publicznego – Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami 

w Legnicy na leczenie, dokarmianie i sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących.  

Priorytetem w gminie jest również zapewnienie opieki poszkodowanym 

zwierzętom w wypadkach komunikacyjnych oraz poszkodowanych w innych 

okolicznościach, znalezionych na terenie miasta (umowy z 3 lecznicami 

weterynaryjnymi). 

44) Nr XLV/490/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej drogi nr 2233D na odcinku ul. Poznańskiej, ul. Leszczyńskiej 

i Bramy Głogowskiej w Legnicy. 

Uchwała oczekuje na realizację.  

Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Została przekazana do Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy w celu realizacji. 

45) Nr XLV/491/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg powiatowych ul. Dziennikarskiej i odcinka ulicy Złotoryjskiej w Legnicy. 

Uchwała oczekuje na realizację.  

Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Została przekazana do Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy w celu realizacji. 

46) Nr XLVI/500/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 2 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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Najemca nie podpisał umowy ze względu na zaległości czynszowe. 7 

listopada Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej wezwał najemcę do zapłaty i wydania 

lokalu. 

Lokal Rynek 17 – 18 został przekazany przez poprzedniego użytkownika do 

dyspozycji ZGM. Obecnie został, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Legnicy, 

użyczony Galerii Sztuki z przeznaczeniem na prezentacje wystawy srebra w ramach 

legnickiego Festiwalu Srebra. Ogółem umów niezrealizowanych było – 1. 

47) Uchwała Nr XLVI/501/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze 

bezprzetargowej. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa nr 43/2018). 

48) Nr XLVI/502/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa Nr 39/2018). 

49) Nr XLVI/505/18 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Legnicy, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy – 

uaktualniono lokalizacje i nazwy przystanków. 

50) Nr XLVIII/513/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze 

bezprzetargowej. 

Uchwała w realizacji. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia stosownej umowy najmu (umowa nr 60/2018). 

51) Nr XLIX/521/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 55/2018). 
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52) Nr XLIX/522/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 52/2018). 

53) Nr XLIX/528/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 54/2018). 

54) Nr LI/544/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 70/2018). 

 

KADENCJA  2018 – 2023 (13) 

55) Nr II/10/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 6/2019) 

56) Nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 12/2019). 

57) Nr II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 11/2010). 

58) Nr II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 
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Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 44/2019). 

59) Nr II/14/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 7/2019). 

60) Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 15/2019). 

61) Nr II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 1/2019). 

62) Nr II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 9/2019). 

63) Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 79/2018). 

64) Nr II/19/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 84/2018). 

65) Nr II/20/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 
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Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa Nr 84/2018). 

66) Nr II/26/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem stosowania. 

67) Nr III/40/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Złotego 

Florena do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała zrealizowana.   

Została przekazana do Zarządu Dróg Miejskich celem stosowania.  

 

UCHWAŁY W SPRAWACH ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – 10 (9 i 1) 

 

68) Nr XLII/447/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy, na 

realizację na terenie miasta Legnicy zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony 

środowiska, służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją 

w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła. 

Uchwała zrealizowana. 

Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące 

w szczególności kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania 

oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania na trwałą 

zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.  

W ramach realizacji uchwały w trybie ciągłym przyjmowano i weryfikowano 

wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców 

inwestycje. Do 30 czerwca 2018 złożono 120 wniosków, które zostały ocenione pod 

kątem kompletności i poprawności wypełnienia. Dla wszystkich wniosków został 

obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5; PM10; 

SO2; NO2; CO2; benzo(a)piren).  

i 

69) Nr LI/549/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 

z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza 

związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach 

o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

przyjazne środowisku źródła ciepła. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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Zmiany uchwały polegały na wydłużeniu terminu składania wniosków 

o udzielenie dotacji wszystkim realizującym inwestycje w latach 2011 – 2016, do dnia 

15 listopada 2018 r., poprzez zmianę załącznika nr 2 do uchwały. Udzielono 164 

dotacje na kwotę 936.975,20 zł. Ponadto wprowadzono poprawki redakcyjne, które 

uporządkowały treść uchwały.  

70) Nr XLIII/461/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała zrealizowana. 

Umożliwiono mieszkańcom korzystanie z działających, w ramach PSZOK, 

Miejskich Punktów Elektroodpadów. W pierwszym etapie stanęły cztery punkty: ul. 

Polarna (przy Szkole Podstawowej nr 7), plac Wolności – ul. Marynarska (SP 9), ul. 

Gombrowicza (SP 20). Pod koniec roku ustawiono kolejnych 5 (ul. Jaworzyńska (SP 

10), al. Rzeczypospolitej (SP 19), ul. Górnicza, ul. Fieldorfa, ul. Chojnowska. 

71) Nr XLIII/462/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

Zakupiono cztery Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE), które zlokalizowane 

zostały w wybranych miejscach na terenie miasta (można do nich przekazywać małe 

elektroodpady (telefony komórkowe, ładowarki, baterie, nośniki pamięci, płyty CD, 

żarówki, drobną elektronikę, tonery). Ponadto zakupiono pojemniki do zbiórki 

odpadów medycznych. 

Za pomocą plakatów informacyjnych oraz naklejek wskazano mieszkańcom 

sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku samodzielnego 

wykonywania testów paskowych służących do pomiaru cukru we krwi lub odpadów 

igieł do penów, strzykawek albo ampułko – strzykawek stanowiącymi odpady 

komunalne, polegający na umieszczeniu ich w specjalistycznych pojemnikach na igły 

medyczne, a następnie umieszczeniu w pojemnikach na odpady surowcowe, bądź 

przekazaniu do PSZOK. We współpracy z wybranymi aptekami i przychodniami 

z terenu Legnicy prowadzona jest dystrybucja zakupionych przez gminę pojemników 

na ww. odpady. Zakupiono 10.000 szt., które są przekazywane mieszkańcom za 

pośrednictwem współpracujących aptek. 

72) Nr XLIV/483/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/239/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za użytki ekologiczne. 

Uchwała zrealizowana. 
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Uchwała znosi formę ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego pod 

nazwą „Bagno przy ulicy Poznańskiej”. Obszar stanowi nieruchomości nr 91, 92/1 

i 92/2 obręb Pawice w Legnicy o powierzchni 1,67 ha. 

73) Nr XLVI/511/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz sezonu kąpielowego na 

zbiorniku Kormoran przy ul. Kąpielowej 1 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwałą Rada wyraziła zgodę na utworzenie, na obszarze zbiornika wodnego 

„Kormoran” przy ul. Kąpielowej 1 w Legnicy miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli „Kormoran I”. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli „Kormoran I” był Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Najświętszej Marii Panny 7. 

Określono sezon kąpielowy w okresie od dnia 23 czerwca 2018 r. do dnia 22 lipca 

2018 r. 

74) Nr XLVI/512/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz sezonu kąpielowego na 

zbiorniku Kormoran przy ul. Kąpielowej 1 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwałą Rada wyraziła zgodę na utworzenie, na obszarze zbiornika wodnego 

„Kormoran” przy ul. Kąpielowej 1 w Legnicy miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli „Kormoran II”. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli „Kormoran II” był Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Najświętszej Marii Panny 7, 

59 – 220 Legnica. Określono sezon kąpielowy w okresie od dnia 23 lipca 2018 r. do 

dnia 21 sierpnia 2018 r. 

75) Nr XLVIII/514/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany dotyczące czasu pracy Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. Wydłużono czas ich pracy, dzięki czemu 

zwiększa się dostępność punktów, a w konsekwencji ilość dostarczonych, 

selektywnie zebranych odpadów. 

76) Nr XLVIII/517/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 

z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza 

związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach 

o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

przyjazne środowisku źródła ciepła. 
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Uchwała zrealizowana. 

Zmiana polega na dostosowaniu Regulaminu …, stanowiącego załącznik Nr 1 

do zmienianej uchwały, do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych).  

Ponadto wprowadzono nowy załącznik Nr 2 – Regulamin określający zasady 

udzielania dotacji celowej z budżetu miasta. 

Zmiany umożliwią objęcie dotacjami wszystkich, którzy zrealizowali inwestycje 

w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2016 r. Jednocześnie określono ostateczny 

termin składania wniosków o udzielenie dotacji do dnia 15 września 2018 r. 

Uchwała obowiązuje od 21 lipca 2018 r. 

Udzielono 164 dotacji na kwotę 936.975,20 zł. 

KADENCJA  2018 – 2023 (1) 

77) Nr III/41/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 

oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

Uchwała obowiązuje od 26 stycznia 2019 r. 

Stosownie do przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, usuwanie 

i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym należy do zadań własnych 

powiatu. Starosta realizuje te zadanie przy pomocy powiatowych jednostek 

organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniach 

publicznych.  

Prezydent Miasta zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym występuje jako starosta w mieście na prawach powiatu. 

Rada Miejska, biorąc po uwagę konieczność sprawnej realizacji powyższego 

zadania oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów, ustala corocznie 

w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz 

wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów. Opłaty stanowią 

dochód własny Gminy. 

 

GEODEZJA  I  KARTOGRAFIA – 3  (3 i 0)  

 

78) Nr XLII/444/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi 

na obszarze miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę – skwer Przyjaciół Dzieci. 

79) Nr XLII/451/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy. 



Raport o stanie miasta za 2018 rok 

261 

Uchwała zrealizowana. 

Na wniosek radnych dokonano zmiany nazwy ulicy „Aleja 100 – lecia 

Niepodległości” na „Aleja 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”. 

80) Nr XLIV/481/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy na 

obszarze miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę ul. Józefa Wojciechowskiego. Uchwała obowiązuje od 

1 grudnia 2018 r., zgodnie z terminem podjętej uchwały. 

 

UCHWAŁY W SPRAWACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI – 7 (3 i 4) 

 

81) Nr XLIII/468/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica. 

Uchwała w realizacji. 

Zmiana uchwały w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów przygotowania 

nieruchomości do zbycia oraz kosztów zawierania umów notarialnych.  

82) Nr XLIII/472/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 

położonych w Legnicy w obrębie Wrocławskie Przedmieście, oznaczonych 

numerami 231/6 i 231/8,230/2. 

Uchwała w realizacji. 

Realizacja uchwały związana jest z zajęciem stanowiska Wojsk Obrony 

Terytorialnej odnośnie siedziby WOT na terenie miasta Legnicy. 

83) Nr LI/550/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie warunków udzielania 

bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie 

gruntu stanowiącego własność Gminy Legnica. 

Uchwała uchylona. 

Uchwała została uchylona uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr II/21/18 z dnia 

29 listopada 2018 r. 

 

KADENCJA  2018 – 2023 (4) 

84) Nr II/21/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania 

bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie 

gruntu stanowiącego własność Gminy Legnica. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwałą wprowadzono procentowe stawki bonifikat od opłat za 

przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Legnica osobom fizycznym 

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
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mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w przypadku wniesienia opłaty 

jednorazowo.  

Obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

85) Nr III/42/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała w trakcie realizacji.  

Przystąpiono do przygotowania nieruchomości położonej przy ul. Nasiennej, 

działka 55/3 obręb Nowy Dwór do zbycia w drodze bezprzetargowej. 

86) Nr III/43/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości na okres do 31 grudnia 2024 r. w drodze 

bezprzetargowej. 

Uchwała w trakcie realizacji.  

Nieruchomość jest w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Legnicy. Przygotowano projekt umowy dzierżawy dla Przedszkola Niepublicznego 

„Moja Bajka” przy ul. Oświęcimskiej. 

87) Nr III/44/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości. 

Uchwała w trakcie realizacji.  

Skierowano wnioski do Prezydenta Miasta o podjęcie zarządzenia wraz 

z wykazami określającymi warunki dzierżawy nieruchomości (działka nr 28 i 13 obręb 

Domki). 

 
UCHWAŁY W SPRAWACH GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – 15 (8 i 7) 

 

W 2018 r. przyjęto 7 uchwał (2 – kadencja 2014 – 2018 i 5 w kadencji 2018 – 

2023) w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 6 uchwał (4 –kadencja 2014 – 2018 i 2 w kadencji 2018 – 2023) 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

oraz 2 uchwały (2014 – 2018) w sprawie oceny i uchwalenia uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania. 

88) Nr XLII/449/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy – obszaru położonego przy ul. Stanisława Moniuszki, Wrocławskiej, 

Gwiezdnej oraz Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Uchwała w realizacji. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o. 

z siedzibą w Jeleniej Górze, reprezentowana przez Wojciecha Korpala. Zgodnie 

z umową z 26.07.2018 r. zakończono I i II etap prac. W dniu 19 lutego 2019 r. odbyło 

się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 
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89) Nr XLIII/458/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Legnicy. 

i 

90) Nr LI/553/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą Oceny aktualności Studium … oraz projektu ich zmian jest 

Pracownia Projektowo – Usługowa „SKALA” Adam Wałęga z Lubina. Zgodnie 

z umową z 19.06.2017 r. i Aneksem do umowy z 30.11.2017 r. ocena aktualności 

została uchwalona przez Radę 26.02.2018 r. Dokument taki sporządzany jest raz 

w okresie kadencji rady. Uchwała ta dała podstawę do rozpoczęcia prac 

planistycznych nad zmianami lub opracowaniem nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wynikających, zarówno z potrzeb własnych 

miasta Legnicy, jak i z wniosków osób fizycznych, osób prawnych i deweloperów 

mieszkaniowych. 

Nowy dokument studium pozwolił na rozpoczęcie prac planistycznych zmiany 

lub sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

91) Nr XLIX/523/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego 

przy ul. Koskowickiej oraz planowanej obwodnicy południowo – wschodniej. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą projektu planu jest Jacek Matus prowadzący działalność 

gospodarczą pn. Harań & Matus – Jacek Matus we Wrocławiu. Zgodnie z umową 

z dnia 25.07.2017 r. prace nad planem zostały zakończone.  

92) Nr XLIX/524/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300/250 relacji Biernatki-

Legnica za Hutą od granicy miasta Legnicy do istniejącej stacji redukcyjno – 

pomiarowej „Legnica za Hutą”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Wykonawcą projektu planu jest Małgorzata Wołoszka prowadząca działalność 

gospodarczą pn. Pracownia Projektowa PLAN z siedzibą w Jeleniej Górze. Zgodnie 

z umową z 24 października 2018 r. realizowany jest II etapu prac. 19 lutego 2019 r. 

odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 

93) Nr XLIX/529/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, 

Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz rzeki Czarnej Wody. 
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Uchwała w trakcie realizacji. 

Zapytania ofertowe rozstrzygnięto na korzyść Firmy „Agloplan” – Magdalena 

Obertaniec – Miecierz z Legnicy, z którą zostanie podpisana umowa na 

wykonawstwo projektu m.p.z.p. 

94) Nr XLIX/530/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – kwartału 

zabudowy w rejonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagiennej 

i Głogowskiej. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą projektu planu jest Pracownia Projektowa PLAN Małgorzata 

Wołoszka z Jeleniej Góry. Zgodnie z umową z dnia 25.07.2017 r. prace nad planem 

zakończono. Uchwalony przez Radę na sesji w dniu 30 lipca 2018 r. i opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.08.2018 r. pod poz. 

3932. 

95) Nr XLIX/533/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic 

Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu „Cynk – Mal”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

KADENCJA  2018 – 2023 (7) 

96) Nr III/36/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego 

przy ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma „Agloplan” – Magdalena Obertaniec – 

Miecierz z Legnicy. Zgodnie z umową z dnia 19.05.2017 r. i Aneksem Nr 1 do umowy 

z 8.02.2018 r. plan został uchwalony na sesji w dniu 27 grudnia 2018 r. 

(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 

11.01.2019 r. pod poz. 298).  

97) Nr III/37/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Aleją 100 – lecia Odzyskania 

Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką w Legnicy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

98) Nr III/38/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, 

ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4. 
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Uchwała w trakcie realizacji. 

99) Nr III/39/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 

ul. Myśliwskiej, Boiskowej, Jaworzyńskiej i obwodnicy Zachodniej w Legnicy. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma „Agloplan” – Magdalena Obertaniec – 

Miecierz z Legnicy. Zgodnie z umową z dnia 22.12.2017 r. plan został uchwalony na 

sesji w dniu 27 grudnia 2018 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.01.2019 r. pod poz. 299. 

100) Nr III/45/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – 

jednostka urbanistyczna S – rejon ulicy Stanisławowskiej. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą projektu planu jest Małgorzata Wołoszka prowadząca działalność 

gospodarczą pn. Pracownia Projektowa PLAN z siedzibą w Jeleniej Górze. Zgodnie 

z umową z dnia 7.03.2018 r. plan został uchwalony na sesji w dniu 27 grudnia 

2018 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 

11.01.2019 r. pod poz. 302. 

101) Nr III/46/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla 

terenu ograniczonego ulicami Mikołaja Reja, Złotoryjska, Juliusza Słowackiego 

i Władysława Grabskiego w Legnicy. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą projektu planu jest Małgorzata Wołoszka prowadząca działalność 

gospodarczą pn. Pracownia Projektowa PLAN z siedzibą w Jeleniej Górze. Zgodnie 

z umową z dnia 26.01.2018 r. plan został uchwalony na sesji w dniu 27 grudnia 

2018 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 

11.01.2019 r. pod poz. 303. 

102) Nr III/47/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zapytania ofertowe rozstrzygnięto na korzyść Jacka Matusa prowadzącego 

działalność gospodarczą pn. Harań & Matus – Jacek Matus we Wrocławiu, z którym 

zostanie podpisana umowa na wykonawstwo projektu m.p.z.p. 
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UCHWAŁY W SPRAWACH OŚWIATY, KULTURY I SPORTU – 20 (16 i 4) 

 

103) Nr XLII/442/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo – 

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) organ prowadzący określa do 6 kryteriów 

stosowanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Zmiana dotychczasowych zasad naboru wynika z konieczności udoskonalenia 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. Nowe zasady naboru mają na celu równomierny rozkład kandydatów 

w poszczególnych rejonach miasta, składana dokumentacja będzie podstawą do 

naliczania punktów rekrutacyjnych i będą odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji 

rodzinnej dziecka – kandydata do przedszkola, a cały proces rekrutacji będzie 

transparentny. 

104) Nr XLII/446/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, 

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i pozostałych 

niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobierania i wykorzystywania. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała jest wynikiem wprowadzenia nowej ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Zgodnie 

z delegacją ustawową zawartą w art. 38 ust. 1 ww. ustawy organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji 

niepublicznym jednostkom organizacyjnym systemu oświaty prowadzonym przez 

osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 

tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

Uchwała: 

• określa dane, które niezbędne są do ustalenia wysokości dotacji, 

• ustala terminy składania stosownych informacji w załączonych wzorach 

dokumentów, 

• reguluje tryb postępowania kontrolnego. 

105) Nr XLIII/452/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 
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Na podstawie przepisów art. 90 t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub 

lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Program Stypendialny Gminy Legnica skierowany jest do uczniów, których 

wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się 

kształcą lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia. Celem programu stypendialnego 

jest wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów w różnych dziedzinach życia 

i motywowanie ich do osiągania jak najwyższych wyników naukowych, sportowych 

lub innych. 

106) Nr XLIII/453/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania 

stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży w Mieście Legnica. 

W trakcie realizacji. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90 t ust. 4 

przewiduje możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej. Na 

realizację takiego wsparcia jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki 

własne.  

Uchwała w sprawie regulaminu jest poprzedzona przyjęciem programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica.  

Przygotowana w związku z koniecznością dopracowania obecnie 

obowiązujących regulacji określonych w uchwale Nr VI/51/15 Rady Miejskiej z dnia 

30 marca 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów w ramach 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica. 

Wprowadzono następujące zmiany: 

• przewidziano przyznanie stypendium sportowego dla uczniów posiadających 

osiągnięcia w zakresie różnych dziedzin sportu, 

• uregulowano kwestie przyznawania stypendiów absolwentom szkół, uczniom 

kończącym rok szkolny w kwietniu, 

• w okresie przejściowym przewidziano, że stypendium mogą otrzymać także 

uczniowie klas 6 szkół podstawowych i uczniowie dotychczasowych 

gimnazjów. 

W 2018 r. przyznano 136 stypendiów na łączną kwotę 64.990 zł. 

107) Nr XLIII/454/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie założenia Miejskiego 

Przedszkola Nr 11 w Legnicy przy ul. Krzemienieckiej 1. 

Uchwała zrealizowana. 

Zapewnienie warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania 

przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz spełnienia obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym Gminy. Na podstawie art. 

18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Gmina może 
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założyć przedszkole. Utworzenie Miejskiego Przedszkola w budynku przy ulicy 

Krzemienieckiej stanowić będzie korzystne uzupełnienie funkcjonującej w mieście 

sieci placówek wychowania przedszkolnego, tj. 15 przedszkoli prowadzonych przez 

Miasto, w tym 2 specjalnych. 

108) Nr XLIII/455/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie założenia Miejskiego 

Przedszkola Nr 12 w Legnicy przy ul. Plutona 13. 

W trakcie realizacji. 

Zapewnienie warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania 

przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz spełnienia obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym Gminy.  

Gmina na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 

i art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59 ze zm.) może założyć przedszkole. Utworzenie Miejskiego Przedszkola 

w budynku przy ulicy Plutona stanowić będzie korzystne uzupełnienie funkcjonującej 

w mieście sieci placówek wychowania przedszkolnego, tj. 15 przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto, w tym 2 specjalnych. 

109) Nr XLIII/463/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej 

wiadomości informacji o zamiarze zmiany statutu Legnickiej Biblioteki 

Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała jest wynikiem wypowiedzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej umowy 

najmu lokalu przy ul. Wielogórskiej 1, w którym mieści się Filia nr 5 LBP. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., organizator 

zobligowany jest do podania do wiadomości opinii publicznej zamiaru wprowadzenia 

zmian w statucie biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii na 6 

miesięcy przed ich wprowadzeniem. 

Nową siedzibą Filii nr 5 może być lokal w Niepublicznym Przedszkolu „Zielony 

Zakątek” Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przy ul. Wielogórskiej 41. 

110) Nr XLIV/477/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie likwidacji VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Legnicy przy ul. Radosnej 17. 

W trakcie realizacji. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ 

prowadzący, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania 

nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest 

obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić 

o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, uzyskać pozytywną opinię kuratora 

oświaty oraz wystąpić o opinię do związków zawodowych. 
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Wydział Oświaty spełnił wymogi ustawowe i zapewnił kontynuowanie nauki 

uczniom II i III klas likwidowanego VI Liceum Ogólnokształcącego w tym samym 

obiekcie. Likwidacja ww. liceum nie wpłynie na ograniczenie absolwentom gimnazjów 

dostępności do szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zaspokoi potrzeby kandydatów do 

tego typu szkół w 2019 r. 

Na podstawie analizy danych kadrowych nie przewiduje się większych 

zwolnień nauczycieli ani pracowników zatrudnionych w administracji i obsłudze. 

Organ prowadzący będzie ściśle współpracował z dyrektorami wszystkich szkół 

w zakresie ruchu służbowego, celem zabezpieczenia pracy dla wszystkich 

nauczycieli. W odniesieniu do pracowników z administracji i obsługi zabezpieczenie 

pracy nastąpi poprzez przeniesienia pracowników do jednostek, w których wystąpią 

wakaty w okresie całego roku. 

Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

111) Nr XLIV/478/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia siedziby VII 

Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3. 

W trakcie realizacji. 

Postanowienia uchwały przewidują przeniesienie siedziby VII Liceum 

Ogólnokształcącego w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3 na ul. Radosną 17. Pozwoli to 

na racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej (51 sal lekcyjnych, duża 

i małe sale sportowe w tym siłownię oraz boisko wielofunkcyjne i obiekty 

lekkoatletyczne), na którego modernizację wydatkowano ze środków własnych gminy 

w latach 2008 – 10 łącznie 20 mln. zł. 

Budynek VII Liceum Ogólnokształcącego nadal pełnił będzie funkcję 

oświatową, zabezpieczając potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych. 

Przeniesienie siedziby VII Liceum Ogólnokształcącego z ul. Mazowieckiej 3 na 

ul. Radosną 17 nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

112) Nr XLIV/480/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rodzaju, warunków 

i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Miasto Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do 

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły zobowiązane 

zostały do corocznego przeznaczenia w budżetach odpowiednich środków 

finansowych na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków 

i sposobów ich przyznawania. Uprawnienia te nauczyciele zachowują po przejściu na 

emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. 

Stosownie do art. 91 d pkt 1 ww. ustawy zadanie organu prowadzącego 

określone w art. 72 ust. 1 wykonuje Rada Gminy. 
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113) Nr XLV/494/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Uchwała zrealizowana. 

Stosownie do przepisów art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przeszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych po uzyskaniu pozytywnej 

opinii kuratora oświaty. 

Z dniem 1 września 2018 r. rozpoczęły funkcjonowanie Miejskie Przedszkole 

Nr 11 w Legnicy przy ul. Krzemienieckiej 1 i Miejskie Przedszkole Nr 12 przy ul. 

Plutona 13, które poszerzą sieć legnickich placówek wychowania przedszkolnego. 

Zasadne jest zatem podjęcie nowej uchwały uwzględniającej obowiązujący od 

1 września 2018 r. stan sieci wychowania przedszkolnego w mieście. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty. 

114) Nr XLV/495/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy oraz nadania 

statutu. 

Uchwała zrealizowana. 

Dokonano aktualizacji nazw dotychczasowych jednostek organizacyjnych oraz 

wskazano nowe jednostki (Miejskie Przedszkole Nr 11 i Miejskie Przedszkole Nr 12), 

które ZOJO będzie obsługiwał, wyznaczając jednocześnie dla nich inspektora 

ochrony danych. 

115) Nr XLIX/531/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy oraz nadania 

statutu. 

Uchwała zrealizowana. 

Zmiany organizacyjne i naturalne odejścia pracowników administracyjnych 

zatrudnionych na stanowiskach kadrowych, płacowych i księgowych w jednostkach 

oświatowych nieobjętych wspólną obsługą sprzyjają przekazaniu ich zadań do 

obsługi Zespołowi Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy. Zaplanowano, aby 

działalność ZOJO poszerzyć o kolejne 3 szkoły. 

116) Nr XLVIII/515/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie włączenia Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Legnicy do Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

organ prowadzący zespół szkół lub placówek może m.in. włączyć do zespołu inne 

szkoły lub placówki.  
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Włączenie Centrum Kształcenia Praktycznego do Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego poszerzy dotychczasową ofertę edukacyjną Legnicy 

w obszarze kształcenia ustawicznego i zawodowego, przy jednoczesnym 

ograniczeniu kosztów tego kształcenia. Możliwe będzie prowadzenie turnusów 

dokształcania teoretycznego w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego 

dla uczniów tam kształcących się w obszarach elektryczno – elektronicznym 

i mechanicznym. Obecnie legniccy uczniowie o statusie młodocianego pracownika, 

kształcący się w tych obszarach, kierowani są do ośrodków w innych miastach.  

Możliwe będzie również prowadzenie kształcenia ustawicznego dorosłych 

w formach pozaszkolnych w wielu branżach, odpłatnych dla uczestników, w tym 

kursów nadających uprawnienia zawodowe. Wykorzystanie pracowni w celu 

świadczenia usług dla ludności i instytucji zapewni dodatkowe źródło finansowania. 

Włączenie CKP pozwoli na pełne i komercyjne wykorzystanie wyposażenia 

tych placówek w ramach połączonych kompetencji. Wdrożenie proponowanych 

zmian umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego CKZiU dla 

potrzeb legnickiego rynku pracy. W wyniku włączenia nie przewiduje się ograniczenia 

zatrudnienia. Powyższe działanie było konsultowane z dyrektorami obu placówek. 

117) Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym 

rachunku. 

W trakcie realizacji. 

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 

gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego. W uchwale zaktualizowano wykaz jednostek, 

które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku. 

118) Nr XLIX/526/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

W uchwale określono warunki częściowego zwolnienia z opłat, co jest 

kompetencją Rady. Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany przepisów 

prawa. Poprzednia uchwała została podjęta na podstawie ustawy o systemie oświaty, 

a obecnie delegacja do przygotowania tego dokumentu znajduje się w ustawie 

o finansowaniu zadań oświatowych. 

119) Nr XLIX/527/18 z dnia 30 lipca 2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom 

zajmującym stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz 
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zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego. 

Uchwała zrealizowana. 

Podjęcie uchwały jest wynikiem zmian w ustawie Karta Nauczyciela 

wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych. Znowelizowana ustawa obliguje organ prowadzący do ustalenia 

z dniem 1 września 2018 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach – pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu a także terapeutów pedagogicznych. Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar godzin tych nauczycieli wymiar ten nie może przekraczać 22 

godzin w tygodniu.  

Ponadto ustawowo uregulowano sposób ustalania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla różnych stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, co powoduje konieczność uchylenia niektórych zapisów uchwały 

w dotychczasowym brzmieniu.  

Związki zawodowe działające w sferze oświaty pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. 

120) Nr LI/547/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała jest efektem podjęcia przez Radę uchwały w sprawie podania do 

publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany statutu LBP w części dotyczącej 

zakresu i lokalizacji filii. Spełniony został obowiązek nałożony ustawą z dnia 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach nakazujący podanie do publicznej wiadomości 

informacji o zamiarze zmiany lokalizacji filii na 6 miesięcy przed dniem przyjęcia 

uchwały o faktycznej zmianie. 

Zmiany dotyczą przeniesienia Filii nr 5 przy ul. Wielogórskiej 1, w związku 

z wypowiedzeniem Legnickiej Bibliotece Publicznej umowy najmu tego lokalu, do 

lokalu w Niepublicznym Przedszkolu „Zielony Zakątek” Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej przy ul. Wielogórskiej 41. Do zamiaru zmiany lokalizacji Filii nie 

wniesiono zastrzeżeń. Uchwała koryguje treść pkt. 5 załącznika. 

i 

121) OBWIESZCZENIE Nr 1 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej 

Bibliotece Publicznej. 

Obowiązek ogłoszenia obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie jednolitego 

tekstu uchwały Nr XXV/246/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy 
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z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez uchwały: Nr XVI/158/16 z dnia 

25 stycznia 2016 r., Nr XL/424/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. i Nr LI/547/18 z dnia 

24 września 2018 r. wynika z art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i innych aktów prawnych. 

122) Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień. 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzone zmiany związane są z awansem Młodzieżowego Klubu 

Sportowego IKAR Legnica do II klasy rozgrywek w piłce siatkowej na szczeblu 

krajowym. W związku z zajęciem miejsca premiowanego awansem zwiększono 

dopuszczalną liczbę zawodników stypendystów z 8 do 12. 

123) Nr LI/552/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie obliguje Radę Miejską do uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego do końca listopada roku 

poprzedzającego jego obowiązywanie. 

Niniejszy projekt stanowił przedmiot konsultacji społecznych w trybie 

przewidzianym uchwałą Rady. Został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Radę 

Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy oraz uczestników dorocznej konferencji 

legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 7 września. 

 

KADENCJA 2018 – 2023 (4) 

124) Nr II/23/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia 

Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy poprzez zmianę siedziby i miejsca 

prowadzenia zajęć. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Postanowienia uchwały przewidują przeniesienie Zespołu Placówek 

Specjalnych z ul. Rycerskiej 13, Piechoty 1 i Tatrzańskiej 9 do obiektu byłego VII 

Liceum Ogólnokształcącego na ul. Mazowiecką 3.  

W wyniku proponowanej zmiany nastąpi przede wszystkim poprawa warunków 

realizacji procesu dydaktycznego, a także warunków organizacyjnych Zespołu. 

Obecnie w obiektach przy ul. Mazowieckiej 3 prowadzona jest inwestycja mająca na 

celu przystosowanie budynków do potrzeb uczniów i wychowanków Zespołu 

Placówek Specjalnych. Przewiduje się, że koszt realizacji zadania będzie wynosił ok. 

25 mln zł. Zgodnie z dokumentacją techniczną zorganizowane zostaną pokoje dla 
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wychowanków, pomieszczenia do realizacji wychowania przedszkolnego, zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych i innych zajęć specjalistycznych oraz 

pomieszczenia dydaktyczne do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Obiekt zostanie 

w pełni przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w tym wyposażony 

w windę zewnętrzną. Uczniowie i wychowankowie będą mogli korzystać 

z rozbudowanej bazy sportowej, tj. dużej sali gimnastycznej, mniejszych 

pomieszczeń przeznaczonych do ćwiczeń ogólno usprawniających oraz boisk 

szkolnych.  

Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z basenu „Bąbelek”, który przylega do 

obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej. W budynku przewidziano także 

funkcjonowanie biblioteki z czytelnią, świetlicy, stołówki oraz gabinetu opieki 

przedlekarskiej.  

Zespół Placówek Specjalnych jest jedną z najbardziej złożonych jednostek 

oświatowych w mieście. W skład Zespołu wchodzi Ośrodek Rewalidacyjno – 

Wychowawczy i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii 

Grzegorzewskiej gdzie działają: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa 

specjalna z klasami dotychczasowych gimnazjów specjalnych, branżowa szkoła 

specjalna I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.  

W Zespole w każdym roku szkolnym naukę pobiera około 240 uczniów. Siedziba 

Zespołu mieści się przy ul. Rycerskiej 13. Prowadzone są tu zajęcia dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizujących zakres szkoły 

podstawowej oraz dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Przy ul. Piechoty 1 

zlokalizowany jest internat, w którym przebywa rokrocznie ok. 30 wychowanków.  

Zespół korzysta również z pomieszczeń dydaktycznych Szkoły Podstawowej Nr 16 

(ul. Tatrzańska 9), w których zajęcia prowadzone są dla uczniów szkoły podstawowej 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów 

uczęszczających do szkoły przysposabiającej do pracy oraz dzieci objętych opieką 

przedszkolną. 

Zlokalizowanie Zespołu Placówek Specjalnych przy ul. Mazowieckiej 3 znacznie 

podniesie komfort nauki uczniów, oraz polepszy warunki pracy nauczycieli 

i pracowników administracyjno – obsługowych. Usprawni także organizację dowozu 

uczniów niepełnosprawnych. Budynek Zespołu Placówek Specjalnych przy 

ul. Rycerskiej 13 pozostanie w zasobach oświaty. Obiekt przy ul. Piechoty 1 

(budynek mieszkalny wielorodzinny) zostałby przekazany do zasobów ZGM. Po 

zmianie miejsca odbywania zajęć przez uczniów z Zespołu Placówek Specjalnych 

poprawie ulegną warunki nauczania w ośmioletniej Szkole Podstawowej Nr 16 przy 

ul. Tatrzańskiej 9.  

Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na ograniczenie zatrudnienia. 

125) Nr III/33/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Podjęcie uchwały jest czynnością związaną z racjonalizacją sieci 

przedszkolnej, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na opiekę przedszkolną 
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w mieście. Oddział przedszkolny jest częścią szkoły podstawowej, dlatego też jego 

likwidacja związana jest z przekształceniem jednostki organizacyjnej, jaką jest szkoła 

podstawowa. Do przekształcenia stosuje się przepisy ustawy Prawo oświatowe 

dotyczące likwidacji szkoły. Organ prowadzący jest zobowiązany na co najmniej 6 

miesięcy przed terminem likwidacji powiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, 

uzyskać pozytywną opinię właściwego kuratora oświaty oraz opinię związków 

zawodowych. Mając na względzie powyższe ustalenia faktyczne i prawne zasadne 

jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  

Legnicka sieć przedszkolna obejmuje 17 przedszkoli, w tym 2 specjalne. 1 

września 2018 r. uruchomiono 2 nowe przedszkola, które oferują dodatkowo 200 

miejsc. Sieć przedszkoli miejskich uzupełniają 23 przedszkola niepubliczne 

i 3 niepubliczne punkty przedszkolne wpisane do Ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych Miasta Legnicy. Dodatkowo w mieście istnieje możliwość realizacji 

wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych organizowanych 

w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 10.  

Likwidacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 19 nie 

spowoduje uszczuplenia miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w mieście ani też 

ograniczenia zatrudnienia.  

Nauczyciel wychowania przedszkolnego nadal jest zatrudniony w Szkole 

Podstawowej Nr 19. W efekcie nastąpi poprawa warunków organizacji nauczania 

w ośmioletniej Szkole Podstawowej Nr 19.  

126) Nr III/34/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację 

oddziału przedszkolnego. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uzasadnienie do podjęcia uchwały, jak w opisie uchwały III/33/18 z dnia 

27 grudnia 2018 r. 

W efekcie nastąpi poprawa warunków organizacji nauczania w ośmioletniej 

Szkole Podstawowej Nr 6. 

127) Nr III/35/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę sprawie zasad 

przyznawania stypendiów uczniom romskim. 

Uchwała zrealizowana. 

Podjęcie uchwały ma na celu właściwe uregulowanie przyznawania uczniom 

ze społeczności romskiej środków pieniężnych z przeznaczeniem na stypendia 

motywacyjne przekazywanych Gminie Legnica w ramach „Programu integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. 

W podstawie prawnej uchwały Nr XLI/363/09 Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 

2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom romskim przytoczony 

jest przepis art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym. Powyższy artykuł ma charakter ogólnej normy kompetencyjnej, ustalającej 

podział zadań między organy gminy. Przepis ten przesądza o tym, że jeżeli ustawy 
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szczególne, tzn. inne niż ustawa o samorządzie gminnym przekażą gminie zadania 

w zakresie udzielania stypendiów, to właśnie rada gminy będzie właściwa do 

uchwalania zasad ich udzielania. Ustawodawca w ustawie o systemie oświaty 

likwidując lukę prawną dodał art. 90t ust.4, który upoważnia organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach. 

Przyznał zatem organom stanowiącym upoważnienie ustawowe do wydania aktu 

prawa miejscowego w zakresie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów. 

Przyznawanie środków pieniężnych uzyskanych z „Programu integracji 

społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” uregulowane zostanie 

w stosownym zarządzeniu Prezydenta Miasta. 

Traci moc uchwała Nr XLI/363/09 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów uczniom romskim. 

 

UCHWAŁY W SPRAWACH ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 9 (6 i 3) 

 

128) Nr XLII/443/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała Rady stworzyła możliwość utworzenia drugiego stanowiska zastępcy 

dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy. 

129) Nr XLIII/464/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka nr 1 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Dostosowano karty zgłoszenia dziecka do żłobka do nowych regulacji 

prawnych obowiązujących od stycznia 2018 roku. Dokonano aktualizacji warunków 

przyjmowania dzieci do żłobka z uwzględnieniem preferencji dla rodzin 

wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. 

130) Nr XLIII/465/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 2 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Dostosowano karty zgłoszenia dziecka do żłobka do nowych regulacji 

prawnych obowiązujących od stycznia 2018 roku. Dokonano aktualizacji warunków 

przyjmowania dzieci do żłobka z uwzględnieniem preferencji dla rodzin 

wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. 

131) Nr XLIII/466/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 
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Dostosowano karty zgłoszenia dziecka do żłobka do nowych regulacji 

prawnych obowiązujących od stycznia 2018 roku oraz dokonano aktualizacji 

warunków przyjmowania dzieci do żłobka z uwzględnieniem preferencji dla rodzin 

wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. 

132) Nr XLIII/467/18 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 4 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Dostosowano karty zgłoszenia dziecka do żłobka do nowych regulacji 

prawnych obowiązujących od stycznia 2018 roku oraz dokonano aktualizacji 

warunków przyjmowania dzieci do żłobka z uwzględnieniem preferencji dla rodzin 

wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. 

133) Nr XLIII/475/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań 

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane 

ze środków PFRON w roku 2018 przez Miasto Legnica. 

i 

134) Nr II/24/18 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków PFRON 

w roku 2018 przez Miasto Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada dokonała wyboru zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018, zgodnie z ustawą 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Określono wartości środków finansowych z podziałem na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

135) Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy 

w 2019 roku. 

Uchwała zrealizowana. 

W załączniku Nr 1 ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Legnica, a w załączniku Nr 2 harmonogram pracy 

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele 

oraz święta w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. 

136) Nr III/48/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana. 
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Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji w roku 2018. 

 

WYBORY  POWSZECHNE – 5 (3 i 2) 

 

137) Nr XLIV/479/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Legnicy na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), zwanej 

dalej „ustawą”, wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na 

okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia 

w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. 

Obecnie miasto podzielone jest na 4 okręgi głosowania, uwzględniające ilość 

wybieranych radnych w liczbie 23 (zgodnie z art. 418 § 2 ustawy Kodeks wyborczy 

oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). 

138) Nr XLIX/534/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podziału Miasta Legnicy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Uchwała zrealizowana. 

139) Nr XLV/492/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej:  

1) Nr XXXI/315/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (dot. zmiany uchwały 

Nr XVII/163/16 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto 

Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych), 

2) Nr XLIII/454/18 w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 11 

w Legnicy przy ul. Krzemienieckiej 1, 

3) Nr XLIV/477/18 w sprawie likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana Pawła II w Legnicy przy ul. Radosnej 17, 

4) Nr XLIV/478/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie likwidacji VII Liceum 

Ogólnokształcącego w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3. 

należało dokonać aktualizacji nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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140) Nr XLIX/535/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

W uchwale uwzględniono nazwy nadane nowym ulicom. 

141) Nr L/540/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Legnicy, Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Utworzono dwa odrębne obwody głosowania, celem przeprowadzenia 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Szpitalu Wojewódzkim i Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej – Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych. 

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE – 1 (1 i 0) 

 

142) Nr XLIV/476/18 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 5.04.2018 r., poz. 1731). 

Uchwała zrealizowana. 

Przyjęcie uchwały podyktowane było zmianami w ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), dostosowaniem 

Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy do zmian dokonanych w ustawie, tj. 

likwidacji szkół gimnazjalnych oraz wydłużeniem obowiązku szkolnego w szkołach 

podstawowych i szkołach średnich i technicznych. Dzięki dokonanym zmianom prace 

Młodzieżowej Rady mogą odbywać się zgodnie z wytyczonym celem. 

Młodzieżową Radę Miejską Legnicy powołano uchwałą Nr XXII/207/08 z dnia 

31 marca 2008 r. 

 

5. Wnioski z sesji Rady Miejskiej Legnicy 

 

W omawianym okresie nie odnotowano wniosków radnych w rozumieniu 

art. 241 kpa.  

 

Zastępca Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Miasta 

 

Paweł Rudkowski 

Prezydent Miasta Legnicy 

 

Tadeusz Krzakowski 

 


