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WPROWADZENIE DO DOKUMENTU 

Stosownie do treści artykułu 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, Prezydent co roku do dnia 31 maja przekazuje radzie gminy 

raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, 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, obejmując zakresem 

podsumowanie działań Prezydenta w zakresie zadań własnych gminy i powiatu.  

Raport 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 

sektorowych  realizowanych w 2019 roku. Dokonano kompleksowej prezentacji 

miasta począwszy od sfer związanych z infrastrukturą komunalną i ładem 

przestrzennym, poprzez zdrowie i oświatę do zagadnień szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Działania wdrażane w ramach planów, programów i strategii   

sektorowych służą 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 2019.  
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Przekrojowe informacje o Legnicy. 

 
Ludność 

Liczba ludności miasta wynosi 94 999 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.; 

dane UM Legnicy). Ruch migracyjny powoduje nieustanne zmiany w liczbie 

mieszkańców i w danym dniu może być inny: 

 maksymalna liczba zameldowanych osób w 2019 r. wynosiła 95 669 

mieszkańców, 

 minimalna liczba zameldowanych osób w 2019 r. wynosiła 94 932 

mieszkańców. 

 
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy. 

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 

2019 94 999 91 714 3 285 

50 543 44 456 49 069 42 645 1 474 1 811 

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

ujemny przyrost naturalny, migracje do innych miast oraz proces suburbanizacji 

miasta, czyli rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 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 2019 przemeldowało się z pobytu stałego 127 osób. Do gmin: 

Kunice – 34 osoby, Gmiewomirowice – 29, Ziemnice – 27, Legnickie Pole – 15, 

Miłkowice – 12, Nowa Wieś Legnicka – 10. Inne znaczące kierunki wymeldowań z 

pobytu stałego mieszkańców Legnicy to: Wrocław – 135 osób, Lubin – 55 osób, 

Spalona – 40, Warszawa – 21, Chojnów – 15. Największą ilość wymeldowań z 

pobytu czasowego odnotowano na: Ukrainę – 1468 osób i Białoruś – 59 oraz do 

Gruzji – 20, Turcji – 20, Wrocławia – 20, Wałbrzycha – 18 i Lubina – 16. 

Najwięcej zameldowań na pobyt stały odnotowano z: Jawora – 36, Złotoryi – 

35, Wrocławia – 33, Lubina – 22, Chojnowa – 18, Ukrainy – 15, Wielkiej Brytanii – 14. 

Natomiast na pobyt czasowy z: Ukrainy – 1925, Białorusi – 74, Gruzji – 24, Turcji – 

18, Wrocławia – 18 i Lubina – 15. 

 
Ogólna liczba zameldowań i wymeldowań w roku 2019 wynosiła: 

Liczba zameldowań 

Na pobyt stały Na pobyt czasowy 

3 581 5 327 

Liczba wymeldowań 

4 575 4 914 
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Bezrobocie 
Na przestrzeni roku 2019 liczba bezrobotnych ogółem zmalała o 462 osoby 

(19,5 %). Trend spadkowy odnotowany został również wśród grupy bezrobotnych 

zarejestrowanych bez prawa do zasiłku (spadek o 382 os. - 18,8 %) i bezrobotnych 

zarejestrowanych dotychczas niepracujących (spadek o 67 os. – 31,8%). Stopa 

bezrobocia rejestrowanego spadła z 5,1% w I kwartale roku do 4,1% w IV kwartale.  

Wśród grup bezrobotnych analizowanych pod względem wieku, największy 

spadek liczbowy nastąpił w grupie 25 – 34 lat o 149 os. – 25,1%, natomiast spadek 

procentowy w grupie poniżej 25 lat o 40,8 % - 71 os. 

Trendy spadkowe miały miejsce również w grupie bezrobotnych analizowanej 

pod względem wykształcenia. Najsilniejsze spadki były w grupie bezrobotnych z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym (154 os. – 25,3%) i gimnazjalnym i 

niższym (157 os. - 22,3%). 

 
Bezrobocie rejestrowane (stan w końcu kwartału) w 

osobach 
2019 

I kw II kw III kw IV kw 

Bezrobotni zarejestrowani  ogółem 2 370 2 128 2 116 1908 

Bezrobotni zarejestrowani bez prawa do zasiłku 2 037 1 861 1 857 1655 

Bezrobotni zarejestrowani dotychczas niepracujący 211 190 190 144 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)  5,1 4,6 4,6 4,1 

Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat 174 129 159 103 

Bezrobotni w wieku 25-34 lata 593 518 499 444 

Bezrobotni w wieku 35-44 lata 659 636 617 571 

Bezrobotni w wieku 45-54 lata 478 420 421 388 

Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej 466 425 420 402 

Bezrobotni z wykształceniem wyższym 331 324 328 289 

Bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym i 
policealnym 

478 438 411 398 

Bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 251 250 243 222 

Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 609 509 508 455 

Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 701 607 626 544 

 
 
Gospodarka 

W roku 2019 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 

(zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r.) było 13 839. W ciągu roku liczba podmiotów 

systematycznie rosła, nie odnotowano żadnego miesiąca spadkowego. Od stycznia 

do grudnia przybyło 377 podmiotów. 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 31.12.2019 r.) wynosiła 8 928 podmiotów. 

Natomiast spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego funkcjonowało 156 

(zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r.). 
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Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
wpisane do 

rejestru 
REGON (stan 

w końcu 
miesiąca) 

2019 

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

13462 13502 13526 13562 13610 13703 13703 13738 13770 13820 13836 13839 

 
 
Silny rozwój branży budowlanej potwierdza ilość oddanych do użytkowania 

mieszkań. W ciągu roku 2019  do użytku oddano 576 mieszkań. 

 
Mieszkania 
oddane do 
użytkowania 
(narastająco 
od początku 
roku) 

2019 

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

22 24 25 41 52 247 293 349 401 409 433 576 

 
 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w roku 2019, kształtowała się 

następująco. 

Liczba pozwoleń na budowę 2019 

Budynki mieszkaniowe 59 

Budynki handlowo-usługowe i usługowe 6 

Budynki przemysłowe i magazynowe 8 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 61 
Pozostałe budynki 3 
RAZEM 137 

 
 

Administracja samorządowa w 2019r.  

 
Urząd Miasta jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania 

bieżących zadań publicznych określonych przepisami prawa. Jego pracami kierują 

prezydent miasta przy pomocy zastępców, sekretarza i skarbnika miasta. W styczniu 

2019 r. pełnomocnik Prezydenta ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej 

i gospodarki nieruchomościami p. Ryszard Białek przeszedł na emeryturę. Obowiązki 

Pełnomocnika przejęła Zastępca Prezydenta. 

 
Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta zostały określone w 

Regulaminie Organizacyjnym. Zadania publiczne realizowały 24 wydziały Urzędu 

Miasta oraz 5 samodzielnych stanowisk: Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

Audytora Wewnętrznego, Głównego Specjalistę - Pełnomocnika ds. Systemu 

Informacji Przestrzennej Miasta Legnicy, Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych 

oraz Inspektora Ochrony Danych Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. 
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Zatrudnienie 
 

Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 352 urzędników samorządowych, w 

tym 5 osób kierownictwa urzędu. Wśród urzędników 87,21 % osób posiada 

wykształcenie wyższe, dodatkowo w ubiegłym roku pracowały 2 osoby z tytułem 

doktora.  

Obowiązkiem każdego urzędnika samorządowego jest stałe doskonalenie i 

podnoszenie kwalifikacji. Jedną z form ich podnoszenia są szkolenia organizowane 

przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze oraz w ramach własnych zasobów. 

W 2019 roku 240 pracowników skorzystało z możliwości uzupełniania swojej wiedzy i 

uczestniczyło w 159 szkoleniach zewnętrznych. Szkolenia te, w głównej mierze 

dotyczyły zmian przepisów podatkowych, gospodarki nieruchomościami, zmian 

przepisów  budowlanych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, 

gospodarki odpadami komunalnymi czy współpracy z organizacjami pożytku 

publicznego. Urząd miasta organizował również szkolenia wewnętrzne dla 

pracowników, których tematyka związana była m.in. ze zmianą ustawy o 

samorządzie gminnym, odpowiedzialnością funkcjonariusza publicznego, prawem 

zamówień publicznych czy ochroną danych osobowych. Przeciętnie koszt udziału w 

szkoleniu wynosił  320 zł (z kosztami 420 zł) na jednego pracownika. 

 
 Liczba zatrudnionych pracowników 

Ogółem Urzędnicy 
samorządowi 

Stan na 31.12.2019 r. 386 352 

 
Na 386 wszystkich pracowników – 300 osób to kobiety, co stanowi 77,2 %. 

Najwięcej pracowników jest w wieku 41 – 60 lat. Średnia wieku pracowników to 47 lat 

(według rocznika, miesiącami 47,5). 

Współczynnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w UM jest bardzo 

wysoki i na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 7,89 %. (dla porównania w korpusie służby 

cywilnej ten wskaźnik za rok 2019 wynosił tylko 4,8%) oznacza to, że urząd jest 

przyjazny osobom niepełnosprawnym. 

 
Wiek pracowników Liczba 

do 30 roku życia 30 

31 - 40 roku życia 95 

41 - 50 roku życia 111 

51 - 60 roku życia 100 

powyżej 61 roku życia 54 

 
W 2019 roku w Urzędzie Miasta Legnicy zostało zorganizowanych 20 praktyk 

zawodowych dla:  

 4 osób z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 

 1 osoby z Politechniki Wrocławskiej, 
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 14 osób z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, 

 1 osoby z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
 
Decyzje administracyjne 
 

Administracja samorządowa, realizując zadania własne gminy i powiatu 

grodzkiego oraz zadania zlecone z administracji rządowej, a także wynikające z 

zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydaje 

decyzje administracyjne. 

 
 

Rok 

Liczba wydanych 

decyzji ogółem 

Liczba wniesionych 

odwołań od decyzji 

Liczba uchylonych decyzji 

i przekazanych do 

ponownego rozpatrzenia 

2018 75 488 191 15 

2019 78 756 198 15 

 

 
Jakość pracy administracji samorządowej zależy od właściwego podziału 

zadań i kompetencji na poszczególne szczeble zarządzania oraz kwalifikacji kadry 

pracowniczej. Liczba uchylonych decyzji w stosunku do wydanych jest bardzo niska i 

z roku na rok maleje - w 2018 r. to 0,020% natomiast w 2019 r. – 0,019%. Wydziały, 

które wydały najwięcej decyzji to: Finansowy (44 505), Spraw Obywatelskich 

(29 065) oraz  Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (2 551), następnie 

Gospodarka Przestrzenna, Architektura i Budownictwo (988), Zarządzanie 

Kryzysowe i Obrona Cywilna (686), Środowisko i Gospodarka Odpadami (313).  

Średnio w 2019 r. legnicki urząd wydawał 341 decyzji dziennie. 

 
 
Nieodpłatna pomoc prawna 
 

W ubiegłym roku nieodpłatna pomoc prawna była udzielana w czterech 

punktach, usytuowanych w dwóch lokalizacjach: ul. Witelona 8 (Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 i ul. Kościuszki 38 (budynek Wydziału Geodezji 

i Kartografii). Prowadzenie dwóch punktów powierzono organizacji pozarządowej 

wyłonionej w otwartym konkursie ofert, a dwa punkty obsługiwane były przez radców 

i adwokatów wskazanych przez izby radcowską i adwokacką.  

 
Rok Liczba udzielonych porad 

2018 1 466 

2019 1 478 

 
Podsumowując rok 2019 należy wskazać, że w związku ze zmianą ustawy o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej z pomocy prawnika mógł skorzystać każdy, kto oświadczył, że nie jest w 
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stanie ponieść kosztów płatnego poradnictwa prawnego.  

Z pomocy prawników skorzystało 1478 osób (z czego 1357 z nieodpłatnej 

pomocy prawnej i 121 z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). 

Średniomiesięcznie w roku 2019 z pomocy prawnej korzystało 123 beneficjentów. 

Największą grupę osób uprawnionych do korzystania z pomocy punktu stanowiły 

osoby powyżej 65 roku życia (474 porad), następną grupą były osoby pomiędzy 25 a 

45 rokiem życia (455 porad), natomiast trzecią, grupą najliczniej korzystającą z 

pomocy prawnej były osobowy w wieku pomiędzy 45 a 65 rokiem życia (394 porady). 

Statystycznie częściej z pomocy prawnej korzystały kobiety (935) niż 

mężczyźni (533). Beneficjenci korzystający z pomocy prawnej, potrzebowali 

najczęściej informacji z zakresu prawa cywilnego (753 porady) i prawa rodzinnego 

(321 porad). 

 

Miejskie jednostki organizacyjne 
 

Na dzień 31.12.2019 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne 

Gminy Legnica: 

 jednostki budżetowe: Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Izba Wytrzeźwień, 44 

jednostki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki kształcenia specjalnego, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne), 2 świetlice terapeutyczne, 

Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Zespół Obsługi Jednostek 

Oświatowych, 

 zakłady budżetowe: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, 

 samorządowe instytucje kultury: Legnickie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, 

Galeria Sztuki, Legnicka Biblioteka Publiczna.  

 
Zatrudnienie w miejskich jednostkach organizacyjnych 

Jednostka osoby Uwagi 
Legnickie Centrum Kultury 47  

Muzeum Miedzi 36  

Galeria Sztuki 18  

Legnicka Biblioteka Publiczna 67  

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 131  

Zarząd Dróg Miejskich 26  

Straż Miejska 44  

Ośrodek Sportu i Rekreacji 81  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 447 w tym stanowiska urzędnicze i 
administracyjne - 132 

Miejska Izba Wytrzeźwień 20 19,5 etatu 

Świetlica Terapeutyczna Nr 1 25 w tym stanowiska administracyjne 
 i  obsługi - 9 

Świetlica Terapeutyczna Nr 2 14 w tym stanowiska administracyjne  
i obsługi - 5 

Pogotowie Opiekuńcze 27 w tym stanowiska administracyjne  
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i obsługi - 11 

Dom Dziecka 25 w tym stanowiska administracyjne  
i obsługi - 11 

44 jednostki oświatowo - wychowawcze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nauczyciele – 1701 osób      
(w tym 1245 w pełnym wymiarze          
i 456 w niepełnym wymiarze). 
Łącznie realizują 1673,60 etatów. 

 stanowiska administracyjne i 
obsługi  - 860 osób (656 os.  w 
pełnym wymiarze i 204 os. niepełny 
wymiar). Łącznie realizują wg umów 
718 etatów. 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 
 

22  
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Rozdział I.  

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W 
STRATEGII ROZWOJU MIASTA LEGNICY 2015 – 2020 PLUS ZA 
ROK 2019 

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 Nr 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, 
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 Wspieranie kultury i edukacji mniejszości narodowych jako ważnego elementu 

atrakcyjności miasta, 

 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. Proces ten podlega systematycznemu monitorowaniu w zakresie postępu 

realizacji zadań planowanych do wykonania w okresie obowiązywania Strategii. 

Sprawozdanie z wykonywanych działań sporządzane jest raz na rok. W 2020 roku 

opracowane sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 projektowe. Uzyskano decyzję środowiskową oraz 

złożono wniosek o pozwolenie wodno-prawne. Z użytkownikami uzbrojenia 

uzgadniano trasę drogi.  

Prace projektowe zakończą się w 2020 roku.  

 

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

 

Zakończone zostały prace projektowe.  

Przeprowadzono prace związane z przejęciem i wywłaszczeniem terenów pod 

przebudowę drogi oraz wypłacono odszkodowania za wykup działek w wysokości 

1 478 742,06 zł. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w sierpniu 2019 r. 

została zawarta umowa z wykonawcą prac budowlanych, a w październiku 

przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Opracowano i wdrożono 

czasową organizację ruchu. 

Przeprowadzono prace rozbiórkowe oraz niezbędne pod inwestycję wycinki drzew. 

Wykonana została kanalizacja deszczowa na ciągu głównym oraz na pętli 

autobusowej. Przeprowadzone zostały prace związane z kanalizacją teletechniczną 

sieci LEGMAN oraz ułożono rury osłonowe do wprowadzenia kabla oświetleniowego. 

Ustawiono fundamenty pod słupy oświetleniowe oraz usunięto kolizje z siecią 

gazową. Wykonano roboty ziemne pod jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową, pętlę 

autobusową oraz zbiornik retencyjny. Przeprowadzono stabilizację podłoża, 

ustawiono krawężniki i cieki przykrawężnikowe. Zamontowano ścianki oporowe i 

przepusty.  

Zadanie wieloletnie z planowanym terminem zakończenia na 2021 rok  

 

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 2023-2027.  
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1.1.9.  Przebudowa mostu na rz. Czarna Woda w ciągu ul. Leszczyńskiej w Legnicy.  

 

W lipcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Umowa 

obejmuje przebudowę mostu oraz ulicy Leszczyńskiej na odcinku od mostu na rzece 

Czarna Woda do skrzyżowania z ulicami Bydgoska – Głogowska. Roboty dotyczące 

mostu zaplanowano na rok 2020. Zakres rzeczowy wykonanych robót w 2019 roku 

obejmował: 

 przebudowę jezdni, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,  

 wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, 

 zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. 

Prusa. 

Na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na 

Czarnej Wodzie w Legnicy” Gmina Legnica pozyskała z Ministerstwa Infrastruktury 

subwencję w kwocie 1 244 521 zł. 

 

Przebudowa ul. Leszczyńskiej 

 

1.1.10. Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska. 

 

W czerwcu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie dwóch etapów 

prac projektowych. Pierwszy obejmuje projekt przebudowy ul. Pocztowej wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Libana oraz skrzyżowaniem z ul. Brama Głogowska. Planowany 

termin zakończenia prac to III kwartał 2020 roku. Natomiast II etap przewiduje 

wykonanie dokumentacji dla ul. Piastowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Brama Głogowska do skrzyżowania z ul. Senatorską. Planowany termin zakończenia 

prac to IV kwartał 2020 roku. 

 

1.1.11. Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej 

w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy. 

 

Kontynuowano prace projektowe i uzyskano decyzję środowiskową. 

Uzgadniano trasę drogi z użytkownikami uzbrojenia.  

Planowany termin zakończenia prac projektowych to IV kwartał 2020 r.  
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1.1.12.  Przebudowa al. Rzeczypospolitej. 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową miasta 

Legnicy realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2023-2026. 

 

1.1.13. Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa. 

 

W 2019 roku kontynuowano prace remontowe rozpoczęte w 2018 roku. W 

ramach zadania została przebudowana jezdnia ul. Leszczyńskiej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Ścinawską i Łokietka (łącznie ze skrzyżowaniami) do wiaduktu 

kolejowego. Odbiór końcowy prac budowlanych nastąpił  w dniu maju 2019 r. 

Dalsze prace związane z przebudową ulicy Leszczyńskiej oraz mostu były 

kontynuowane w ramach zdania 1.1.9. pn. „Przebudowa mostu na rz. Czarna Woda 

w ciągu ul. Leszczyńskiej w Legnicy”.  

 

Ulica Leszczyńska 

 

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. 

 

W styczniu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla 

włączenia ul. Myśliwskiej do ul. Zachodniej z planowanym terminem zakończenia 
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prac w II kwartale 2020 r.  

Ponadto wykonany został odcinek ulicy Myśliwskiej wraz z chodnikiem na 

podbudowie z kruszywa łamanego z krawężnikami betonowymi. Wykonana 

inwestycja umożliwia skomunikowanie z działką nr 50 obręb Ludwikowo.  

 

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”. 

 

1.2.5. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej 

w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. 

 

Kontynuowano prace projektowe. W październiku 2019 r. została wydana 

decyzja środowiskowa. Trasę drogi uzgadniano z użytkownikami uzbrojenia oraz z 

PKP w zakresie skrzyżowania z bocznicą kolejową. 

 

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

 

W celu m.in. zapewnienia terenom inwestycyjnym bezpośredniego dostępu do 

dróg publicznych oraz realizując zapisy poszczególnych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, Gmina Legnica nabyła kolejne działki na terenie 

miasta.  

Mając na uwadze poprawę dostępności komunikacyjnej terenów zabudowy 

mieszkaniowej, realizowano zadania związane z inwestycjami drogowymi wraz z 

uzbrojeniem technicznym. W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane na ulicy 

Gumińskiego. Informacja dotycząca rzeczowej realizacji zadania została ujęta w 

zadaniu 3.4.1. pn. „Przebudowa dróg gminnych”. Dodatkowo trwały prace projektowe 

w zakresie „Budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. 

Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”. Planowana Zbiorcza Droga Południowa w 

powiązaniu z ulicą Karlińskiego i realizowaną ul. Gumińskiego, nie tylko poprawi 

komunikację drogową w tym rejonie, ale także zapewni lepszą dostępność terenów 

nowego zainwestowania mieszkaniowego oraz nową jakość transportu miejskiego, 

odciążając inne arterie. Istotnym elementem dla terenów inwestycyjnych 

zlokalizowanych w obrębie byłego lotnika jest planowana infrastruktura drogowa w 

rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. W 2019 roku trwały prace projektowe 

nowych dróg i związane z nią uzgodnienia z użytkownikami uzbrojenia. 

Zadanie z zakresu uzbrojenia terenów inwestycyjnych realizowane było przez 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ramach 

poszczególnych zadań inwestycyjnych, dla których: 

 wybudowano i wymieniono przyłącza dla wielu punktów adresowych oraz 
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liczne odcinki sieci wodociągowej, 

 wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej w różnych częściach miasta. 

W celu wykonania kolejnych inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów, została 

opracowana dokumentacja projektowa dotycząca sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

dla różnych lokalizacji miasta.   

 

1.3. Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych 

elektronicznie. 

 

1.3.1. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.   

 

Realizując zadanie pn. „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”, 

Gmina Legnica zakończyła prace nad uruchomieniem głównego szkieletu sieci 

LEGMAN, w ramach którego zainstalowano łącznie 43 przełączniki światłowodowe, z 

czego 20 w roku 2019. Skutkowało to uruchomieniem infrastruktury aktywnej sieci 

LEGMAN o przepustowości 10 Gb/s. 

Infrastrukturę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w części radiowej 

rozbudowano także o nową stację bazową przy ul. Młynarskiej. 

Wykorzystując łączność radiową zostały podłączone do zasobów sieci LEGMAN, 

dwie nowe lokalizacje: Świetlica Terapeutyczna Nr 1 przy ul. Kościelnej 3 oraz 

siedziba Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej przy ul. Brackiej 16. 

Tym samym zwiększono do 31 liczbę lokalizacji podłączonych do zasobów sieci 

miejskiej.  

Przebieg infrastruktury sieci LEGMAN w części doziemnej jest tak ustalany, aby 

można było za pomocą światłowodu, podłączyć do wspólnej sieci jak najwięcej 

jednostek Gminy. Stale, przy okazji przygotowywania projektów dla inwestycji czy 

remontów, uzgadniane są przebiegi kanalizacji kablowej, które w przyszłości posłużą 

rozwojowi sieci oraz jej usług (monitoring miejski, ITS).  

Zakończono inwentaryzację infrastruktury Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 

LEGMAN. Opracowane dane przekazano Zarządowi Dróg Miejskich. Opracowano 

koncepcję zarządzania infrastrukturą pasywną sieci LEGMAN. 

Zabezpieczano prawidłowe działanie infrastruktury sieci LEGMAN, w tym m.in. 

ciągłość pracy urządzeń aktywnych, 44 hot-spotów miejskich (34 zlokalizowanych w 

przestrzeni publicznej oraz 10 zlokalizowanych w autobusach komunikacji miejskiej). 

Zapewniano ciągłość usługi dostępu do Internetu dla łącza głównego i zapasowego 

na potrzeby Urzędu Miasta oraz podległych jednostek korzystających z sieci 

LEGMAN.  

Prowadzono na bieżąco prace w zakresie aktualizacji dokumentacji związanej z 

projektem LEGMAN, takiej jak przyłączanie nowych jednostek Gminy za 

pośrednictwem sieci radiowej i światłowodowej, a także w zakresie paszportyzacji 

sieci. Stale aktualizowana mapa sieci LEGMAN dostępna jest na stronie 

www.legman.pl. 

Przeprowadzano bieżące uzgodnienia prac projektowych i budowlanych na 
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odcinkach sieci LEGMAN, realizowanych jako element innych inwestycji miejskich 

(część doziemna). Inne prace i projekty także były analizowane i sprawdzane pod 

kątem możliwości osiągnięcia przy ich realizacji, celów projektu oraz jak najlepszego 

wykorzystania sieci (część radiowa i doziemna).  

Wybudowano 2 nowe odcinki infrastruktury doziemnej sieci LEGMAN w pasie 

drogowym: 

 ul. Sikorskiego od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do wjazdu w ul. Śląską 

o długości  140 m, 

 ul. Złotoryjskiej na odcinku od przejścia podziemnego do Rynku o długości 

109 m. 

Realizacja projektu LEGMAN w pełnym zakresie uzależniona jest od pozyskania 

środków, jednakże elementy projektu (rozbudowa infrastruktury teletechnicznej) 

realizowane są w ramach innych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak monitoring 

miejski, zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym 

(ZSZRiTP) czy remont dróg (m.in. ul. Mickiewicza, Zbiorcza Droga Południowa, drogi 

w okolicach dawnego lotniska).  

Miejska Sieć Teleinformatyczna LEGMAN w Legnicy w części światłowodowej na 

koniec roku 2019 liczyła 32 km kanalizacji teletechnicznej, w tym około 70% 

odcinków aktywnie użytkowanych, ponad tysiąc studni teletechnicznych, a w części 

radiowej to 4 stacje bazowe pozwalające objąć zasięgiem radiowym niemal całe 

miasto.  

Wykorzystując infrastrukturę sieci LEGMAN, w 2019 roku uruchomiono stanowiska 

monitoringu miejskiego w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich.    

 

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

 

Zakończono prace nad budową bazy GESUT dla całego obszaru miasta 

Legnicy. Wartość realizacji zadania w 2019 roku wyniosła 155 000 zł, z czego 

pozyskane środki zewnętrzne to kwota 70 000 zł. Realizacja tego zadania daje 

możliwość prowadzenia i udostępnienia mapy zasadniczej w formie cyfrowej. Mapa 

zasadnicza stanowi bowiem wielkoskalowe opracowanie kartograficzne generowane 

w oparciu o następujące bazy danych: szczegółowych osnów geodezyjnych 

(BDSOG), ewidencji gruntów i budynków (EGIB), obiektów topograficznych 

(BDOT500) i geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu (GESUT). 

 

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 
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spotkaniach, konferencjach i różnego rodzaju wydarzeniach, 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. Do najważniejszych można zaliczyć: 

 I Regionalne Forum Wolontariatu, zorganizowane przez #TEAMLegnica i 

Urząd Miasta przy wsparciu KGHM Polska Miedź S.A., 

 Ogólnopolska Konferencja „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica 

Smart City 2019 - V ponadregionalna wymiana doświadczeń”, 

 Legnickie Dni Smart City - Ogólnopolska Konferencja na temat mobilności 

miejskiej oraz seminarium dotyczące inteligentnych systemów transportu 

(ITS), zorganizowana przez Gminę Legnica i Radę Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia 

Miedziowego w Legnicy, 

 I Konferencja Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii „Klaster 

Energii – Skutecznym Źródłem Synergii i Rozwoju Regionu” przygotowana 

przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Grupy Perpetum Energia, 

 konferencja „Działania zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach 

kryzysowych”, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 

im. Witelona w Legnicy. 

Współpracowano na zasadach partnerstwa przy organizacji, a także promowano 

lokalna przedsiębiorczość w ramach Spotkań Kobiet. W budynku Letia Business 

Center zostało zorganizowanych wiele spotkań, na które zostały zaproszone wiele 

znanych osób z różnych środowisk. W każdym ze spotkań brało udział ponad 400 

uczestników. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnych i 

regionalnych mediów. 

 

  
Spotkania Kobiet organizowane w budynku Letia Business Center. 

W Legnicy przy Klubie MKS Miedź Legnica S.A. kolejny rok rozwijał się Klub 

Biznesu skupiający już ok. 100 firm z różnych branż, które wspierają działalność 

statutową klubu sportowego. Klub Biznesu Miedzi Legnica ma na celu skupienie 

przedsiębiorców związanych z regionem, potrafiących łączyć przyjemne 

z pożytecznym a rozwój zawodowy z pasją, jaką jest piłka nożna. Klub stwarza 
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warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych, które wspierają lokalną 

gospodarkę. Jednym z zadań Klubu była pomoc w wykorzystaniu ogromnych 

możliwości, jakie niesie za sobą marketing sportowy. Dla członków Klubu Biznesu 

Miedź Legnica regularnie organizowano spotkania, tak zwane „Lunche biznesowe”, 

wspólne wyjazdy na mecze piłkarskie i inne duże wydarzenia sportowe i rekreacyjne. 

Od początku jego funkcjonowania Gmina Legnica wspiera tę działalność 

organizacyjnie i tworzy właściwy klimat dla przedsięwzięcia. 

Gmina Legnica współpracuje nie tylko z przedstawicielami świata biznesu ale 

również współdziała z przedstawicielami miast, gmin i powiatów Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Legnicy 

odbyło się spotkanie samorządowców w sprawie wypracowania wspólnego 

stanowiska dotyczącego utworzenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) lub innego instrumentu wzajemnej współpracy w kontekście 

nowej perspektywy finansowej 2021-2027. W następstwie spotkania ustalono dalsze 

kierunki działań zmierzające do podpisania Deklaracji Intencji Zawiązania 

Współpracy Gmin i Powiatów LGOF. 

Miasto zaangażowało się w także w działania na rzecz utrzymania i rozwoju 

Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, integrując największych pracodawców w 

rejonie i wypracowując wspólne stanowisko w sprawie utrzymania i kierunków 

rozwoju uczelni, które zostało przekazane władzom uczelni we Wrocławiu. 

 

1.4.2. Promocja Legnicy jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorcy oraz promocja 

Smart City. 

 

Jednym z filarów Smart City 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) oraz lokalne media. 

W 2019 roku miasto uczestniczyło w strategicznych wydarzeniach 

dotyczących tematu nowoczesnych miast. Do najważniejszych można zaliczyć: IV 

Forum Przemysłowe w Karpaczu, gdzie przedstawiano i promowano nowoczesne 

rozwiązania realizowane w Legnicy.   

W codziennej komunikacji, przy użyciu serwisów prasowych, stron 

internetowych i mediów 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). Promowano działania w zakresie 

odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz ich wpływu na społeczeństwo (rola mentora 

dla małych, lokalnych firm). Promowano lokalną przedsiębiorczość i instytucje w 

ramach programu Legnica Przyjazna Rodzinie. 
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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. 

 

Końcem maja 2019 r. zakończono i odebrano roboty w zakresie I etapu, 

obejmujące przebudowę i przystosowanie segmentu C na potrzeby Zespołu 

Placówek Specjalnych, części segmentu B oraz łącznika prowadzącego do sali 

gimnastycznej (piwnica), parter ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego, I piętro 

przedszkola, II piętro internatu. Obiekt został wyposażony w meble, pomoce 

dydaktyczne, sprzęt AGD i RTV oraz sprzęt sprzątający. 

W wyniku przetargu nieograniczonego w również w maju zawarto umowę z 

wykonawcą robót budowlanych na realizację etapu II i III zadania. W ramach zadania 

zostały wykonane prace wyburzeniowo – rozbiórkowe, termomodernizacji elewacji 

oraz brukarskie na zewnątrz obiektu. Prowadzone były roboty we wnętrzach, w tym 

przy instalacjach wewnętrznych, posadzkach oraz prace wykończeniowe. 

Zakończenie prac związanych z II i III etapem zaplanowano na II kwartał 2020 roku. 

  
Zespół Placówek Specjalnych przy ul. Mazowieckiej 

 

Ponadto w ramach zadania pn. „Wykonanie przyłącza wody i gazu, 

modernizacja węzła cieplnego oraz dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego dla obiektu 

użyteczności publicznej przy ul. Mazowieckiej 3a” została wykonana inwentaryzacja 

wraz z oceną bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz dokumentacja projektowa 

przebudowy obiektu oraz urządzeń budowlanych z nim związanych.  

 

 

 

 

 

2.1.2. Wypracowanie ogólnomiejskiego systemu doradztwa zawodowego, w tym 

stworzenie programu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół 
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podstawowych oraz dotychczasowych klas gimnazjalnych w kierunku 

świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

 

W Legnicy od 2016 r. funkcjonuje program zewnętrznego wsparcia szkół i 

placówek w zakresie doradztwa zawodowego pn. „Legnicka Szkoła Doradztwa 

Edukacyjno-Zawodowego”, którego celem nadrzędnym jest kształtowanie wśród 

młodych ludzi i ich rodziców postawy świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia. W kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, szczególny 

nacisk położony jest na zachęcenie młodzieży do wyboru szkolnictwa zawodowego. 

Program obejmuje wsparciem również doradców zawodowych, pedagogów 

szkolnych oraz szkolnych liderów doradztwa edukacyjno-zawodowego. W 2019 r. 

zorganizowano dla nich kilka spotkań warsztatowych. 

W 2019 r. działania wynikające z ww. programu koncentrowały się na 

opracowaniu i wdrożeniu kampanii promującej miasto Legnicę jako ośrodka edukacji 

zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy. W czasie spotkań z rodzicami 

uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów doradcy zawodowi, 

dyrektorzy szkół zawodowych oraz nauczyciele przedstawiali ofertę edukacyjną 

placówek, klas patronackich wraz z propozycjami praktyk zawodowych i płatnych 

staży mających miejsce u pracodawców. Informowali również o perspektywach 

zawodowych po ukończeniu szkoły. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w 8 

spotkaniach udział wzięło 288 rodziców.  

Ponadto opracowano i wydrukowano ulotki „Mapa kształcenia zawodowego w 

Legnicy” oraz Informator o ofercie edukacyjnej legnickich szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2019/20. Opracowania przekazano zainteresowanym uczniom oraz 

rodzicom ze wszystkich legnickich szkół. Dodatkowo Informator został  przekazany 

do szkół z 22 ościennych gmin. 

Drugim ważnym obszarem działania było doradztwo zawodowe realizowane 

bezpośrednio z uczniami. Doradcy zawodowi z poradni psychologiczno-

pedagogicznych przeprowadzili zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, w tym m.in. 

„Poznaję zawody”, „Rola zainteresowań w kształtowaniu dalszej drogi życia”, „Zanim 

sięgniesz po indeks”, „Rynek pracy bez tajemnic”. Uczestniczyło w nich łącznie 620 

uczniów. Dla uczniów szkół podstawowych została zorganizowana akcja „Ferie z 

doradcą zawodowym” oraz międzyszkolny konkurs „Startujemy zawodowo”. 

Podobnie jak w poprzednich latach, dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych 

i gimnazjów, zostały zorganizowane zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (po 

10 godz. w roku). Zostały one opracowane w oparciu o treści programowe określone 

w podstawie programowej. 

Działania w obszarze rozwoju doradztwa zawodowego w 2019 r. ujęte były w 

projekcie dofinansowanym ze środków unijnych pn. „Legnicka edukacja dla 

przyszłości”. W ramach zadań projektowych 1 563 uczniów kl. VII i VIII z 12 szkół 

podstawowych uczestniczyło w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez 7 

legnickich placówek. Uczniowie zapoznawali się z nauczanymi zawodami, 

wyposażeniem pracowni specjalistycznych, kadrą pedagogiczną oraz możliwościami 

studiowania lub zatrudnienia po ukończeniu szkoły.  
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Efektem ww. działań był stopniowy wzrost liczby absolwentów rozpoczynających 

naukę w szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Legnica (we wrześniu 

2018 r. wskaźnik wyniósł 51,65 %, a rok później już 52,51 %). 

 

2.1.3. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie ustalania 

kierunków kształcenia. 

 

W roku szkolnym 2018/19 w 6 technikach i 4 branżowych szkołach I stopnia 

kształciło się ponad 2 440 uczniów w 45 zawodach.  

Szkoły prowadziły systematyczną współpracę z pracodawcami w celu ustalania 

nowych kierunków kształcenia zawodowego oraz organizacji zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych. W 2019 r. kontynuowano kształcenie w zawodach 

uruchomionych od 2018/ 19:  

 technik hutnik (ZSTiO),  

 technik eksploatacji portów i terminali (ZSE),  

 technik robót wykończeniowych w budownictwie (ZSB),  

 technik przemysłu mody (CKZiU).  

Pracodawcy i specjaliści zawodowi coraz liczniej uczestniczyli w procesie 

opracowywania programów oraz w samym kształceniu uczniów szkół zawodowych. 

W systemie legnickiej oświaty zawodowej, zatrudniano specjalistów z 

poszczególnych branż do nauczania przedmiotów zawodowych (ZSTiO, ZSEM, 

CKZiU, ZSB). W technikach i branżowych szkołach I stopnia funkcjonowały oddziały 

łączące 2 lub 3 specjalności zawodowe. Takie rozwiązanie organizacyjne sprzyjały 

utrzymywaniu różnorodności ofert kształcenia zawodowego oraz umożliwiało 

wprowadzenie lub kontynuację kierunku w sytuacji naboru częściowego w danym 

zawodzie. 

Stałą formą współpracy z pracodawcami były klasy patronackie. W 2019 r. w 3 

zespołach szkół (ZSEM, ZSTiO, ZSS) opiekę patronacką nad około 220 uczniami 

pełniły takie firmy jak:  

 Winkelmann Sp. z o. o., 

 KGHM ZANAM S.A.,  

 Pol – Miedź Trans, 

 Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o., 

 Colas Rail Polska Sp. z o.o.,  

 NetCable Sp. z o.o.,  

 IOW SERVICE  Sp. z o.o., 

 Wezi-tech Sp. z o.o., 

 KGHM Polska Miedź S.A.  

Na ścisłej współpracy z pracodawcami opierał się również system kształcenia 

młodocianych pracowników, który umożliwiał zdobycie kwalifikacji na poziomie 

branżowej szkoły I stopnia (CKZiU). To właśnie u pracodawców - rzemieślników lub 

osób niebędących rzemieślnikami, na podstawie zawartej przez młodocianego 

umowy o pracę, odbywało się przez 2 - 3 dni w tygodniu kształcenie praktyczne. 
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Natomiast kształcenie ogólnokształcące i teoretyczne realizowane było w systemie 

klasowym. Pracodawcy, na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia 

przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, otrzymywali dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. W 2019 r. za wyszkolenie 44 młodocianych pracowników wypłacono 

34 pracodawcom kwotę 218 661,27 zł. 

W 2019 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 

realizowała 134 umowy/porozumienia z pracodawcami. Współpraca dotyczyła 

realizacji wybranych zajęć praktycznych, doskonalenia programu kształcenia a także 

wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.  

 

2.1.4. Promocja inteligentnego miasta jako ponadregionalnego ośrodka edukacji 

zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy. 

 

Legnica pełni rolę ponadregionalnego ośrodka edukacji zawodowej 

dopasowanej do potrzeb rynku pracy.  

W 2019 roku kontynuowano działania zmierzające do promocji szkolnictwa 

zawodowego wśród uczniów i ich rodziców poprzez: ulotki „Mapa kształcenia 

zawodowego w Legnicy”, organizację targów, opracowanego Informatora z ofertą 

edukacyjną na kolejny rok szkolny, wycieczki zawodoznawcze i spotkania doradców 

zawodowych z rodzicami w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych 

pn. „Legnicka edukacja dla przyszłości”. Informator w formie elektronicznej i na 

płytach CD został przekazany do legnickich szkół oraz do szkół z gmin ościennych. 

Dodatkowo przez cały okres rekrutacji Informator był dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miasta oraz poszczególnych szkół. Na witrynach internetowych 

publikowano informacje o ważnych wydarzeniach, w tym w zakresie współpracy z 

pracodawcami, o osiągnięciach uczniów w konkursach zawodowych oraz 

zagranicznych stażach zawodowych.  

W 2019 roku uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół uczestniczyli w 

prezentacjach edukacyjnych związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia. 

Swoją ofertę prezentowały instytucje rynku pracy, agencje zatrudnienia oraz 

pracodawcy. Ponadto uczniowie i nauczyciele legnickich szkół zawodowych 

uczestniczyli w konferencjach i branżowych targach organizowanych nie tylko w 

regionie ale na terenie całego kraju.  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy stale rozwijało 

ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Taka forma kształcenia ustawicznego 

adresowana była do osób dorosłych, którzy pragną zdobyć zawód lub podnieść 

swoje kwalifikacje. Oferta uwzględniała nowoczesne techniki nauczenia, gdzie część 

zajęć realizowana była w formie kursu internetowego, dzięki czemu była dostępna i 

atrakcyjna również dla osób spoza Legnicy. W roku szkolnym 2018/19 zostało 

zorganizowanych 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: fryzjer, 

kucharz, krawiec, fotograf, cukiernik, logistyk, technik rachunkowości, operator 

obrabiarek skrawających. 
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Gmina Legnica uczestniczyła w projektach partnerskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

ukierunkowanego na dostosowywaniu systemów kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy. W 2019 r. zakończono projekt pn. „Czas na zawodowców”, 

dzięki któremu 268 uczniów z 5 zespołów szkół zawodowych (CKZiU, ZSEM, ZSB, 

ZSS, ZSTiO) odbyło płatne staże zawodowe u pracodawców oraz uczestniczyło w 

zajęciach dydaktycznych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie 

Przyrodniczym. Projekt obejmował wsparciem także nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. 

 

 

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 2 751 

stanowiska komputerowe, w tym 958 w 50 pracowniach komputerowych, 1 061 w 

salach przedmiotowych, 143 w bibliotekach, czytelniach i centrach multimedialnych, 

a w świetlicach było ich 51. Ponadto w pokojach nauczycielskich zainstalowanych 

było 50 komputerów, w gabinetach specjalistycznych szkół i w Centrum Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy były 143 

jednostki cyfrowe, natomiast 380 było użytkowanych przez kierownictwo i 

administrację szkolną.    

Szkoły sukcesywnie były wyposażane w programy edukacyjne i komputery, 

natomiast zużyty i przestarzały sprzęt był wycofywany z użytku. Wszystkie placówki 

posiadają witryny www i pocztę e-mail. We wszystkich 24 szkołach funkcjonował 

dziennik elektroniczny. 

Warto też dodać, że w procesie dydaktycznym wykorzystywano sprzęt 

charakteryzujący się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, w postaci tablic 

interaktywnych. W 2019 roku do dyspozycji uczniów było 247 takich tablic, 

zainstalowanych w salach lekcyjnych, a także w gabinetach specjalistycznych. Nowy 

sprzęt wzbogacał i uatrakcyjniał proces dydaktyczny. 

 

 

 

 

 

 
Dane dotyczące informatyzacji 
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Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 

zmian 

Liczba pracowni komputerowych 52 50 96,2% 

Liczba stanowisk komputerowych 2 732 2 751 100,7% 

Liczba komputerów w pracowniach komputerowych 993 958 96,5% 

Liczba komputerów w salach przedmiotowych 949 1 061 111,8% 

Liczba komputerów w bibliotekach, czytelniach i centrach 

multimedialnych 
152 143 94,1% 

Liczba komputerów w pokojach nauczycielskich 47 50 106,4% 

Liczba komputerów w świetlicach 68 51 75,0% 

Liczba komputerów w gabinetach specjalistycznych 118 143 121,2% 

Liczba komputerów do dyspozycji kierownictwa i 

administracji 
403 380 94,3% 

Liczba szkół posiadających dziennik elektroniczny 21 24 114,3% 

Ogółem 101,4% 

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

 

 

2.2.2.  Informatyzacja procesu dydaktycznego oraz systemu egzaminów 

zawodowych w ramach doposażania szkół zawodowych. 

 

Szkoły zawodowe dysponują dobrą bazą dydaktyczną do kształcenia 

teoretycznego i praktycznego. Do realizacji zajęć praktycznych wykorzystywana była 

baza warsztatowa oraz pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego. W 2019 r. wszystkie szkoły zawodowe korzystały z nowoczesnych 

pomocy multimedialnych i specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, w jaki 

doposażono 27 pracowni ogólnodydaktycznych i zawodowych w ramach projektu 

„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 na każdym etapie kształcenia stosowały w procesie nauczania 

różnorodne narzędzia informatyczne (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy 

do tworzenia prezentacji) oraz mutlibooki - edukacyjne programy komputerowe do 

wspierania nauczania konkretnych przedmiotów ogólnokształcących. Na poziomie 

szkolnictwa zawodowego szkoły stosowały głównie dydaktyczne i profesjonalne 

programy komputerowe, związane z profilem kształcenia w danym zawodzie.  

Szkoły zawodowe przygotowywały się do elektronicznego sposobu 

przeprowadzania części pisemnej egzaminów zawodowych, który będzie 

obowiązywał od roku szkolnego 2020/21. Wyposażenie pracowni w komputery było 

wystarczające, natomiast modernizacji wymagały systemy operacyjne i Internet. W 

tym celu m.in.  szkoły przystąpiły do programu rządowego „Polska cyfrowa”, dzięki 

któremu do każdej szkoły zostanie doprowadzony Internet światłowodowy, a szkoła 

uzyska dostęp do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.  
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W roku szkolnym 2018/19 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Legnicy oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka 

Pobożnego w Legnicy przeprowadziły pilotażowo część pisemną egzaminu 

zawodowego przy komputerze.  

 

 

2.2.3. Kształcenie kadr prowadzących i kierujących procesem edukacji dzieci 

i młodzieży w kierunku rozszerzania ich umiejętności w wykorzystywaniu 

technologii w procesie nauczania. 

 

Gmina Legnica corocznie zapewnia środki finansowe na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. W 2019 r. przeznaczono na ten cel ok. 680 000,00 zł. 

Nauczyciele uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym korzystając z oferty szkół 

wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz 

innych instytucji prowadzących kursy doskonalące. Zdobywali nowe kwalifikacje oraz 

podnosili kompetencje zawodowe na różnorodnych formach doskonalenia, w tym na 

studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich i kursach kwalifikacyjnych. 

Uczestniczyli w kursach doskonalących, warsztatach i konferencjach, a nauczyciele 

przedmiotów zawodowych - po raz pierwszy w obowiązkowych od 2019 r. 

szkoleniach branżowych. Nauczyciele wszystkich typów szkół doskonalili swoje 

umiejętności zawodowe z zakresu wykorzystania technologii informatycznych. 

Łącznie doskonaleniem w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych 

objętych zostało ponad 360 nauczycieli. Przeprowadzono szkoleniowe rady 

pedagogiczne, których tematyka obejmowała m.in. obsługę dziennika 

elektronicznego, programowanie oraz profilaktykę cyberuzależnień.  

 

 

2.2.4.  Promocja nowoczesnej edukacji w Legnicy. 

 

W ramach promowania nowoczesnej edukacji w Legnicy 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 ponadpodstawowe 

promowały swoją ofertę w czasie dni otwartych oraz poprzez czynny udział w 

wykładach i warsztatach organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  

W kwietniu 2019 r. w Akademii Rycerskiej z inicjatywy dyrektorów szkół 

ponadpodstawowych po raz pierwszy odbyły się Legnickie Targi Edukacyjne pod 

hasłem „Legnica usuwa bariery do kariery”. Skierowane były przede wszystkim do 

uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 dotychczasowego gimnazjum. W 

czasie ich trwania swoją bogatą ofertę prezentowały szkoły ponadpodstawowe oraz 

lokalni pracodawcy.  
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Legnickie Targi Edukacyjne „Legnica usuwa bariery do kariery” 

 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych odbywała się z 

wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej poprzez witrynę internetową gminy. 

W 24 szkołach funkcjonował dziennik elektroniczny, który wspierał organizację pracy, 

umożliwiał rodzicom łatwy dostęp do informacji o sytuacji dziecka i bieżących 

wydarzeniach oraz był narzędziem służącym promowaniu działań podejmowanych 

przez szkołę. 

Trzynaście szkół podstawowych realizowało projekt dofinansowany ze środków 

europejskich pn. „Legnicka edukacja dla przyszłości”. Dla wszystkich szkół objętych 

projektem zostało zakupionych 78 zestawów do nauki programowania 

przeznaczonych dla uczniów klas I – III. W skład jednego zestawu wchodziły 2 roboty 

edukacyjne z aplikacją na urządzenia mobilne oraz 1 urządzenie multimedialne do 

komunikacji z robotami. Szkoły wyposażono łącznie w 156 robotów i 78 tabletów. 

Natomiast do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno–

przyrodniczych w klasach V i VI zakupiono 324 zestawy rejestratorów danych z 

czujnikami tzw. cyfrowe laboratoria. Ponadto w ramach działań projektowych 

zrealizowano łącznie 41 681 godzin różnorodnych zajęć, w tym dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno–wyrównawcze, korekcyjno–kompensacyjne, rewalidacyjne (11 908 

godzin), logopedyczne (3 446 godzin), programowania (3 139 godzin), nauki gry w 

szachy (681 godzin), rozwijające kompetencje matematyczno–przyrodnicze (5 484 

godzin), z zakresu doradztwa zawodowego (908 godzin), różnorodne koła 

zainteresowań (11 269 godzin), w których brały udział uczniowie klas I - VIII. 

Uczniowie mieli zapewnioną też opiekę psychologiczną w wymiarze 4 844 godzin. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 4,3 mln, z czego ponad 4 mln stanowiło 

dofinansowanie. 

Pięć ponadpodstawowych legnickich szkół zawodowych we współpracy z 

Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym realizowało projekt „Czas 

na zawodowców”, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na kwotę pond 560 tys. 

złotych. Wśród zadań projektowych znalazły się płatne staże u pracodawców, z 

których skorzystało 268 uczniów, zajęcia laboratoryjne na uczelniach, projekty 

badawcze i obozy naukowe oraz szkolenia nauczycieli. Informacje o projektach 

zamieszczano na szkolnych stronach internetowych oraz w publikatorach miejskich. 
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W 2019 r. projekt edukacyjny „Naukowiec z podstawówki” opracowany przez 

nauczyciela fizyki i chemii Szkoły Podstawowej Nr 9 został wyróżniony przez 

Fundację KGHM w konkursie „Laboratoria XXI wieku”. Dzięki wyróżnieniu szkoła 

zyskała nowoczesną klasopracownię do nauki fizyki i chemii, w której w okresie 

marzec–czerwiec i wrzesień–grudzień odbywało się tygodniowo 28 godzin 

nowatorskich zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych. 

W miesiącu kwietniu 2019 r. 24 legnickie szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe zostały wyposażone w aplikację edukacyjną Corinth. Aplikacja 

stanowi wizualną bibliotekę blisko 1 300 naukowych modeli interaktywnych 3D, z 

możliwością ciągłej rozbudowy. Może być wykorzystywana jako pomoc edukacyjna w 

nauce biologii człowieka, roślin i zwierząt oraz fizyki, chemii, geometrii i geologii. 

Ponadto aplikacja może być pomocna w nauce i utrwalaniu j. angielskiego i j. 

łacińskiego, daje możliwość przełączania poszczególnych wersji językowych i 

wyświetlenia prezentowanego materiału w dwóch językach jednocześnie. 

Od 1 września 2019 roku VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy zostało 

zakwalifikowane do III edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. 

Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych program 

Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu wsparcie wytypowanych placówek 

oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP 

szkolenia wojskowego uczniów. 

W ramach projektu „Uzależnieni od pomagania” realizowany był konkurs pn. 

„Maraton dobroci”, który miał na celu pokazanie, czym jest dobroczynność dla 

młodego człowieka, który poświęca swój czas i energię na pomoc innym, oraz 

zachęcenie młodych ludzi do rozwoju własnych zainteresowań, poprzez aktywne 

włączanie się w życie społeczności lokalnej i zespołowe działanie dla wspólnego 

dobra. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych z Legnicy. Nagrodę główną i grant w wysokości 10 tys. zł został 

przyznany zespołowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. 

Po raz  pierwszy w Zagłębiu Miedziowym odbyło się Regionalne Forum 

Wolontariatu w Legnicy. Było to spotkanie wolontariuszy, organizacji pozarządowych 

oraz instytucji publicznych zaangażowanych w rozwój wolontariatu 

długoterminowego, w którym uczestniczyli prelegenci z całej Polski, pracujący na co 

dzień w samorządach, organizacjach pozarządowych i instytucjach, które 

współpracują z wolontariuszami. Forum skierowane było do dyrektorów szkół, 

przedszkoli, koordynatorów wolontariatu jak i młodzieży.  

W Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej miała miejsce II Gala Wolontariatu 

„#TEAMLegnica”. Spotkanie łączące społeczność wolontariacką, organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia, kluby i fundacje miało na celu stworzenie większych, 

wspólnych projektów oraz było okazją do podziękowań i wręczenia wyróżnień. 

Uhonorowani zostali najbardziej aktywni wolontariusze, działających nieodpłatnie na 

rzecz pomocy innym osobom, a KGHM Polska Miedź SA nagrodzono tytułem Firmy 

Zaangażowanej Społecznie 2019. 
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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 legnickich szkół potrzebujących wsparcia zorganizowano przede 

wszystkim zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów i 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

realizowana była na 65 % ogółu godzin (2 521 godzin) zajęć pozalekcyjnych, z czego 

liczba godzin w szkołach podstawowych wynosiła 1 630, a w ponadpodstawowych 

891. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w 

szkołach podstawowych wynosiła: 352, natomiast w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych: 1 152.  

Znaczny wzrost liczby realizowanych godzin z zakresu szeroko pojętej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynika z realizacji w 2019 roku projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Legnicka edukacja dla przyszłości”. W 

ramach projektu w szkołach podstawowych przewidziano realizację około 46 tys. 

godzin różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, z czego ponad 10 800 to dydaktyczno-

wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne (odpowiednio 155 i 105 godz. w 

wymiarze tygodniowym). 

Z dodatkowej nauki języka polskiego organizowanej dla uczniów powracających z 

zagranicy korzystało 114 osób (51 godzin). 

 

 

2.3.2.  Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży uzdolnionej uczącej się 

w legnickich szkołach. 

 

Dla młodzieży uzdolnionej organizowane były dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne, które wykraczały poza treści programowe i w konsekwencji poszerzały 

zakres wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciele realizowali różnorodne zajęcia w 

formie warsztatów, fakultetów i kół zainteresowań. Wspierano działalność zespołów 

tanecznych, a także prowadzono zajęcia dla uczniów uzdolnionych językowo, 

matematycznie i artystycznie. Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach 

przedmiotowych, zawodowych i olimpiadach. Za osiągnięcia i ciężką pracę zostali 

wyróżnieni na XIX edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Było to: 1 

stypendium naukowe, 3 sportowe i 1 artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i 

dotychczasowego gimnazjum, natomiast po jednym stypendium za działalność 

społeczną i artystyczną oraz sportowe uzyskali uczniowie szkół 

ponadpodstawowych.  

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego została uhonorowana Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia artystyczne. Najwybitniejsi uczniowie za 

wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe otrzymali stypendia Prezydenta 

Miasta Legnicy. W roku 2019 nagrodzono łącznie 133 uczniów. 

I Liceum Ogólnokształcące wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom 
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uczniów zdolnych, zorganizowało indywidualny tok nauki lub indywidualny program 

nauczania. Dwie osoby w ramach indywidualnego toku nauki kształciły się w zakresie 

j. polskiego i informatyki. W czasie indywidualnych zajęć uczniowie zdobywali wiedzę 

znacznie wykraczającą poza tę przewidzianą dla danej klasy, w ciągu 1 roku mogli 

opanować program przewidziany do realizacji na 2 lata szkolne. Również 2 osoby 

kształciły się w zakresie matematyki i j. angielskiego według programu 

dostosowanego do ich uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych w 

ramach indywidualnego programu nauczania. Z indywidualnego programu nauczania 

matematyki korzystała też 1 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10. 

II Liceum Ogólnokształcące kontynuowało organizację zajęć pozalekcyjnych 

doskonalących znajomość języka niemieckiego i przygotowujących do zdobycia 

certyfikatu poświadczającego jego znajomość. W zajęciach DSD (Deutsches 

Sprachdiplom Stufe II) uczestniczyły łącznie 93 osoby (z klas pierwszych – 57 osób, 

drugich – 21, a z trzecich – 15). W szkole działał również chór „Cantus”, cieszący się 

od wielu lat dużą popularnością wśród uczniów. W 2019 r. w zajęciach chóru 

uczestniczyło 80 uczniów z różnych klas, a występy uatrakcyjniały uroczystości 

szkolne. 

W Zespole Szkól Budowlanych działał Klub Teatralny 1212, do którego 

należało od 20 do 30 osób. W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijali i 

doskonalili swoje zdolności aktorskie, przygotowując imprezy okolicznościowe, biorąc 

udział w konkursach i przeglądach (m. in. w III Dolnośląskim Konkursie Sybirackim, 

III Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Poezji, eliminacjach rejonowych XIII 

Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, eliminacjach rejonowych i 

wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego). 

Przy Zespole Szkół Integracyjnych swoją działalność kontynuował Zespół 

Taneczny „Balbinki”, w którym występowało 82 dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat. 

Zespół również w roku 2019 reprezentował z powodzeniem swoją szkołę i miasto na 

różnorodnych przeglądach zespołów tanecznych oraz wielu cyklicznych imprezach 

lokalnych, w tym m. in w: XX Ogólnopolskim Turnieju Zespołów Tanecznych 

“Stonoga” w Chojnowie, turnieju tanecznym “Roztańczona Legnica 2019”, VIII 

Ogólnopolskich Krapkowickich “Zderzeniach Tanecznych 2019”, na Harcerskim 

Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Lubin Dance, w czasie miejskich 

festynów, akademii szkolnych i imprez sportowych. 

O rozwój talentów legnickiej młodzieży i dzieci dbało również LCK organizując 

działalność: 

 Dziecięco Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej, która w 2019 roku zdobyła 

nagrodę Złote Pasmo Dolnośląskiego Przeglądu Orkiestr Dętych 2019. Zespół 

liczy 40 osób, 

 Zespołu Pieśni i Tańca Legnica, który był uczestnikiem wielu eventów m. in: 

Festiwalu folklorystycznego w Cluj – Napoka i Festiwalu „Świat pod Kyczerą”. 

Zespół działał w różnych grupach wiekowy i w różnym stopniu 

zaawansowania, łącznie  liczył 108 osób. 
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2.3.3. Zapewnienie uczniom szkół podstawowych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna była udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem lub uczniem w szkole, jak również w poradni psychologiczno–

pedagogicznej na wniosek rodziców, nauczycieli, dyrektorów. Organizowana była 

przez dyrektorów jednostek oświatowych niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub 

opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub po uzyskaniu 

informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby ucznia i konieczności udzielenia mu 

pomocy. Udzielali ją 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 2019 roku w Legnicy funkcjonowały 4 klasy terapeutyczne 

zorganizowane w Szkole Podstawowej Nr 2, do których uczęszczało 40 

uczniów, w tym 6 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 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, 
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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 

zgłoszonej przemocy, 

o konsultacji dla osób doświadczonych przemocą w zakresie wsparcia 

rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich. 

Główną ideą 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, zaniedbania środowiskowego, sytuacji kryzysowej czy 

traumatycznej. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana była również po to, 

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, 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. 

Nauczyciele realizowali tygodniowo 2 061 godzin zajęć pozalekcyjnych w formie: 

kółek zainteresowań, kół uzdolnień, fakultetów, warsztatów, zajęć przygotowujących 

do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego, sprawdzianów oraz zajęć rozwijających 

zainteresowania. Ponad 30% zrealizowanych godzin (tj. 634 godziny tygodniowo, w 

tym 298 godz. w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. „Legnicka edukacja 

dla przyszłości”) wykorzystano na realizację tematów matematyczno – 

przyrodniczych oraz na zajęcia z języków obcych - niemieckiego, angielskiego, 

francuskiego i łacińskiego. Najwięcej zajęć pozalekcyjnych w wyżej wymienionym 

zakresie odbywało się w szkołach ponadpodstawowych tj. 336 godzin w wymiarze 

tygodniowym, co stanowiło prawie 53 % wszystkich zajęć. 
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2.3.5. Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych (w Młodzieżowym 

Centrum Kultury) przy wykorzystaniu doświadczeń osób starszych. 

 

Działalność Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy ukierunkowana była 

na stworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi wychowanków 

m. in. poprzez dostrzeganie ich podmiotowości, godności i niepowtarzalności. 

Placówka przekazywała dzieciom i młodzieży dziedzictwo kulturowe i wpajała wzory 

zachowań, przygotowując ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Aby 

zachować ciągłość kulturową i budować więzy międzypokoleniowe, Młodzieżowe 

Centrum Kultury w 2019 r. było organizatorem imprez, warsztatów i koncertów 

skierowanych do osób starszych, dzięki którym seniorzy nietuzinkowo spędzili czas 

wolny, a młodzi wychowankowie placówki mogli skorzystać z ich wiedzy i 

doświadczenia. Do cyklicznych koncertów skierowanych do seniorów i osób 

dorosłych zorganizowanych w ubiegłym roku należały m. in. koncert z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, Koncert dla Mamy i Taty, Koncert Laur MCK. MCK wspólnie z 

Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA zorganizowała koncerty 

inaugurujące Legnicką Jesień Miedzianą, połączoną z podsumowaniem Miejskiego 

Konkursu Plastycznego „Legnica w barwach jesieni”, którego nadrzędnym celem było 

ukazanie legniczanom wyjątkowych walorów przyrodniczych i architektonicznych 

miasta. Przez cały rok w placówce odbywały się warsztaty ceramiczne, malarskie i 

taneczne dla słuchaczy Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego 

przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. W 2019 r. 

Młodzieżowe Centrum Kultury było organizatorem wieczoru autorskiego połączonego 

z promocją II tomiku poezji ”Moje ścieżki” legnickiej emerytki, słuchaczki Legnickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Placówka dbała również o wychowanie patriotyczne 

młodego pokolenia, w 2019 r. zorganizowano eliminacje XIII Dolnośląskiego 

Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, którego motywem przewodnim była II 

wojna światowa. Imprezę uświetniła obecność przedstawicieli Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty, prezesa Oddziału Sybiraków w Legnicy, prezesa Polskiego 

Związku Byłych Więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych w Legnicy, a także 

przedstawicieli związków i organizacji kombatanckich działających w Legnicy. W 

Młodzieżowym Centrum Kultury odbywały się również okazjonalne warsztaty 

plastyczne dla dzieci i dorosłych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze 

strony uczestników. Na warsztaty chętnie przychodziły dzieci z rodzicami i dziadkami, 

aby wspólnie spędzić czas i przede wszystkim nauczyć się od siebie nowych, 

ciekawych rzeczy. W ubiegłym roku warsztaty odbywał się w ramach tzw. 

„Czwartków w bibliotece” i ściśle związane były ze świętami okazjonalnymi 

wpisanymi na stałe w polską kulturę, np.: warsztaty decoupage „Świąteczne 

prezenty”, warsztaty plastyczne „Niepodległościowe kokardy”, warsztaty plastyczno – 

techniczne „Breloczki walentynkowe”, „Baranki Wielkanocne z masy solnej”, „Kartki 

wielkanocne”, „Ramka na zdjęcie Mamy”. Cotygodniowe czwartkowe zajęcia w 

bibliotece były też okazją do wspólnego czytania książek. Aktywny udział seniorów w 

przedsięwzięciach organizowanych przez placówkę, wzbogacają ofertę skierowaną 
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do dzieci i młodzieży, uczą wychowanków szacunku dla tradycji i poszanowania osób 

starszych. 

 

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

 

Promocję miasta w zakresie edukacji prowadzono w mediach 

społecznościowych, serwisach informacyjnych, na stronach www oraz przy okazji 

różnych imprez i wydarzeń. Promowano projekty i działania wspierające edukację. 

Do najważniejszych można zaliczyć: 

 projekty edukacyjno-wychowawcze dofinansowane ze środków unijnych 

wspierające zadania szkół, w tym: 

o „Zintegrowani” przygotowany dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych,  

o „Legnicka edukacja dla przyszłości” adresowany do uczniów szkół 

podstawowych, 

o „Czas na zawodowców” dla szkolnictwa zawodowego, 

 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zadań 

statutowych szkół i placówek, 

 przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych 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. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji 

zawodowych w danym zawodzie.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy organizuje i 

systematycznie rozbudowuje ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W roku 

szkolnym 2018/19  zostało zorganizowanych 9 kursów w  zawodach: fryzjer, fotograf, 

kucharz, kelner, krawiec, florysta, operator obrabiarek skrawających. Część zajęć 

prowadzonych było w systemie e-learningu na platformie Moodle.  
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2.4.2. Wprowadzenie systemu kształcenia na odległość. 

 

Kształcenie na odległość cieszy się rosnącym zainteresowaniem osób 

czynnych zawodowo. Ułatwia łączenie obowiązków zawodowych z podnoszeniem 

kwalifikacji. Taki rodzaj kształcenia był głównie stosowany w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy przede wszystkim na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. W roku szkolnym 2018/19 z tej oferty skorzystali uczestnicy 9 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kadra pedagogiczna została przygotowana do 

prowadzenia kształcenia z wykorzystania platformy Moodle. Wszystkie kursy 

realizowanie w CKZiU 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 poszerzając swoją wiedzę uczestniczyli w zajęciach na uczelni, a 

także rozwiązywali testy, czy wykonywali 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. 

 

Z różnorodnych form doskonalenia skorzystało łącznie ok. 360 nauczycieli. 

Tematyka szkoleń dotyczyła wdrożenia dziennika elektronicznego, programowania, 

tworzenia stron internetowych, ale również profilaktyki uzależnień i zachowań 

agresywnych w mediach społecznościowych. W ramach przygotowania kadry 

dydaktycznej do nauczania, w tym e-learningowego, nauczyciele szkół i placówek 

oraz doradcy zawodowi korzystali z Platformy Edukacyjnej Moodle, udostępnionej 

przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.  

W ramach przygotowania kadry dydaktycznej do nauczania Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferowała 11 kierunków studiów 

podyplomowych dedykowanych głównie nauczycielom, a także kursy z arteterapii i 

języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z zakresu klas I 

do III oraz warsztaty pn. „Technika komputerowa i nowe technologie w pracy 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”.  

 

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

 

Szkoły zawodowe zapewniały miejsca realizacji szkolenia praktycznego, 

którego wymiar godzinowy został określony w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach na poziomie technikum i w branżowej szkole I stopnia. W roku szkolnym 

2018/19 podpisano umowy z ponad 240 pracodawcami zabezpieczając miejsca 

praktyk zawodowych dla uczniów.  

Ponadto w 2019 roku uczniowie 5 zespołów szkół zawodowych tj. Zespołu 

Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych 
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im. Wojska Polskiego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

zrealizowali 138 płatnych staży uczniowskich u pracodawców w ramach projektu pn. 

„Czas na zawodowców”. To 20 700 dodatkowych godzin zajęć szkolenia 

praktycznego w profesjonalnym środowisku branżowym.  

Szkoły aplikowały również o środki europejskie na realizację zagranicznych 

staży. Uczniowie dzięki tej formie pogłębiali umiejętności zawodowe, poznawali 

standardy funkcjonujące w innych krajach europejskich, walory turystyczne i 

kulturowe danego kraju oraz doskonalili znajomość języków obcych. W 2019 r. z tej 

formy skorzystali uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 

ramach projektu pn. "Europejska misja usługodawców XXI wieku" (program 

Erasmus+) w okresie marzec-kwiecień 35 - osobowa grupa kucharzy, fryzjerów i 

handlowców poznawała realia swojego zawodu w Hiszpanii, Irlandii i we Włoszech. 

Dzięki pozyskanym środkom na projekt pn. „Kreowanie rozwoju i promocji turystyki 

na przykładzie niemieckim”, 30 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych poznawało 

specyfikę branży turystycznej w Niemczech. Oprócz tego w 2019 r. Zespół Szkół 

Samochodowych złożył wniosek na realizację projektu pn. „Szkolenie i rozwijanie 

umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm”. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na realizację 20 staży w branży samochodowej 

w 2020 roku. 

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w 

trakcie studiów realizowali praktyki zawodowe w firmach i instytucjach 

zlokalizowanych przede wszystkim na terenie miasta Legnicy oraz subregionu 

legnicko-głogowskiego. 

Powiatowy Urząd Pracy w ramach wsparcia osób bezrobotnych 

poszukujących pracy organizował szkolenia zawodowe oraz staże u pracodawców. 

Działania te miały na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz 

zdobycie doświadczenia zawodowego.  

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy były organizowane w formie 

indywidulanej oraz grupowej. Indywidualne dotyczyły konkretnych potrzeb osób 

bezrobotnych oraz pracodawców. Natomiast w ramach szkoleń grupowych zostało 

zorganizowane  „ABC działalności gospodarczej” dla osób, które wnioskowały o 

przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenie umożliwiło 

osobom bezrobotnym nabycie wiedzy niezbędnej przy uruchomieniu i prowadzeniu 

własnego przedsiębiorstwa. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 177 osób (11 grup).  

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy zorganizował trzytygodniowe szkolenie z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych. Uczestnicy szkolenia 

zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą zasad poruszania się na rynku pracy.  

Dodatkowo w ramach projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, którego 

liderem był Powiat Złotoryjski, a partnerami: Miasto Legnica, Powiat Legnicki oraz 

Fundacja Ekonomii Społecznej PROM ze Złotoryi, zostało zorganizowane szkolenie 

dla 36 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu produkcji i 

zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w I stopniu - podstawowym.  
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Liczba uczestników szkoleń w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

powiat 

grodzki 

(miasto 

Legnica) 

powiat 

ziemski 
ogółem Źródło finansowania 

Bezrobotni 235 124 359 
 Fundusz Pracy – Algorytm, 

 Europejski Fundusz Społeczny, 

Poszukujący 

pracy 
2 32 34 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, 

 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego 

Razem  237 156 393  

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Legnica 

 

Inną formą aktywizacji zawodowej były staże, które umożliwiały osobom 

bezrobotnym lub poszukującym pracy nabycie umiejętności zawodowych do 

wykonywania pracy na określonych stanowiskach. W 2019 roku zostały 

zorganizowane przede wszystkim dla stanowisk: 

 pracownik biurowy (w tym pracownik księgowości, administracyjny, kadr), 

 sprzedawca, 

 pomoc nauczyciela w przedszkolu, 

 magazynier. 

 

Liczba uczestników staży w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

powiat 

grodzki 

(miasto 

Legnica) 

powiat 

ziemski 
ogółem Źródło finansowania 

Bezrobotni 99 82 181 

 Fundusz Pracy – Algorytm, 

 Europejski Fundusz Społeczny, 

 rezerwa Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

Poszukujący 

pracy 
2 12 14 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych,  

 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego 

Razem  101 94 195  

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Legnica 

 

Natomiast podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników i 

pracodawców organizowano w ramach środków pochodzących z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego. Taka forma zapobiegała utracie zatrudnienia na skutek 

nieadekwatnych kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.  

W roku 2019 zorganizowane zostało kształcenie ustawiczne dla 741 pracowników 

oraz 19 pracodawców. Finansowano m.in. kursy:  

 zawodowe (np. dla operatora suwnicy, księgowe czy fryzjerskie),  
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 komputerowe specjalistyczne, 

 dla fizjoterapeutów i stomatologów,  

 językowe. 

 

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.  

 

Kontynuowano prace budowlane. Wykonano zabezpieczenie obiektu poprzez 

izolacje poziome, pionowe, przebudowę konstrukcji i pokrycia dachu. Przystąpiono 

do prac wewnątrz budynku. Przeprowadzano roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i 

konstrukcyjne. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 2022 rok. 

 

2.5.2.  Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego. 

 

W związku z rozgrywanymi przez MKS Miedź S.A. meczami w Lotto 

Ekstraklasie i koniecznością spełnienia wymogów licencyjnych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej zostało zmodernizowane oświetlenie Stadionu Miejskiego im. Orła 

Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia 

poboru mocy. W ramach zadania zamontowano, wyregulowano i nakierowano 

oprawy oświetleniowe, zamontowano styczniki dla załączania grup opraw sekcji VI i 

układy zapłonowe wraz z okablowaniem, zaprogramowano system załączania i 

sterowania oświetleniem, wykonano badania i pomiary oraz przeszkolono obsługę. 

Zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2019 roku.  

   
Stadion im. Orła Białego 

 

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

 

Została wykonana aktualizacja biznesplanu przedsięwzięcia oraz kosztorysów 

inwestorskich. Przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru instytucji 

finansującej, w wyniku której uzyskano wiążącą ofertę udzielenia finansowania 

inwestycji przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Następnie uruchomiono procedurę 
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sporządzenia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia programu emisji 

obligacji.  

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 

wykonawcy zadania w zakresie przebudowy zespołu basenów odkrytych w formule 

zaprojektuj i wybuduj (wprowadzenie zmian do istniejącego projektu) oraz wyłoniono 

wykonawcę. Przeprojektowaniu poddane zostaną elementy obiektów i technologii 

wody basenowej w związku ze zmianą funkcji (np. pomieszczeń magazynowych, 

szatniowych i sanitarnych) oraz ze zmianą technologii. Inwestycja przewiduje 

przeprowadzenie prac remontowych istniejących budynków oraz budowę nowych, a 

przede wszystkim przebudowę niecek basenowych, budowę trzech zjeżdżalni, 

wodnego placu zabaw i wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia i 

rozwiązania. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to I kwartał 2021 

roku. 

 

2.5.6.  Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w powiązaniu z zewnętrznym 

układem komunikacyjnym. 

 

W roku 2019 do użytku oddano trasę rowerową  w postaci kontrapasa, biegnącą 

wzdłuż ul. Nadbrzeżnej wykonaną w ramach zadania „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z 

przebudową ulicy Nadbrzeżnej” 

Rozbudowę systemu ścieżek rowerowych realizowano również w ramach 

przebudowy: 

 ul. Piłsudskiego, 

 ul. Sikorskiego, 

 ul. Gumińskiego, 

 ul. Szczytnickiej, 

 ul. Leszczyńskiej. 

  
Kontrapas przy ul. Nadbrzeżnej 

 

Prowadzone były prace projektowe nad inwestycjami drogowymi m.in. w zakresie 

ścieżek rowerowych dla:  

 budowy Zbiorczej Drogi Południowej , 

 budowy ul. Nasiennej, ul. Hangarowej i ul. Piskozuba,  
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 budowy ulicy Mickiewicza, 

 przebudowy i budowy ul. Kołobrzeskiej, 

 przebudowy ulicy Rzeczpospolitej, 

 przebudowy ulicy Wodnej (wjazd do parku od ul. Bielańskiej), 

 przebudowy ulicy Pocztowej, 

 zagospodarowanie Placu Słowiańskiego. 

 

2.5.7. Promocja nowoczesnego miasta jako ośrodka kultury i sportu. 

 

Promocja nowoczesnego miasta jako ośrodka kultury i sportu prowadzona 

była za pośrednictwem miesięcznika „Legnica.eu”, informatora kulturalnego 

LegnicArt, portali społecznościowych, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich 

mediów, serwisu tematycznego Polskiej Agencji Prasowej, a także poprzez produkcję 

i emisję programów, audycji, spotów i filmów promocyjnych. 

W 2019 roku kontynuowano zintegrowane działania związane z promocją 

kulturalną i sportową miasta w ramach projektu LegnicArt. Marka obejmowała pod 

jednym wspólnym hasłem wszystkie działania artystyczne i wydarzenia kulturalne, 

przygotowane przez legnickie instytucje kultury, placówki, a także stowarzyszenia, 

które wpisywały się w taką zintegrowaną formułę. Miasto prowadziło stronę 

internetową LegnicArt. Ten autorski projekt i znak promujący Legnicę jako miasto 

kultury i wielu działań artystycznych był dobrze rozpoznawalny w regionie. 

Niezwykle istotną rolę w promocji miasta odgrywały wydarzenia, imprezy, 

wystawy, eventy, zorganizowane przez instytucje kultury i sportu prowadzone przez 

Gminę Legnica. 

W 2019 roku Galeria Sztuki zorganizowała łącznie 42 wystawy prezentujące 

artystyczne dokonania polskich i zagranicznych twórców różnych dziedzin sztuki. W 

Legnicy odbyło się 36 wystaw, a pozostałe miały miejsce w kraju oraz za granicą. Do 

najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć organizowany od 40 lat Legnicki Festiwal 

SREBRO i Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019, o niemal 

trzydziestoletniej tradycji. Poza Legnicą prezentowany był: Ogólnopolski Przegląd 

Malarstwa Młodych PROMOCJE 2018 – w Jaworze oraz 28. Międzynarodowy 

Konkurs Sztuki Złotniczej SREBRO w Galerii YES w Poznaniu. Wystawy srebra 

pokazywano na Targach organizowanych w Gdańsku, Krakowie i Monachium.  

  
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej SREBRO 
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Legnicka Biblioteka Publiczna oprócz podstawowej działalności statutowej 

związanej z gromadzeniem i wypożyczaniem książek, realizowała imprezy o zasięgu 

powiatowym i regionalnym. Pełniąc opiekę merytoryczną nad bibliotekami 

publicznymi powiatu legnickiego, podejmowała działania adresowane do jego 

mieszkańców. Zorganizowała XIX edycję imprezy „Bliżej książki”, w ramach której 

przeprowadzono dwuetapowy konkurs czytelniczy „Przyjaciele na dobre i na złe”, 

dzięki któremu odbyły się spotkania z autorką książek konkursowych w okolicznych 

miejscowościach. Zorganizowano także konkurs „Wzorowy Czytelnik”, w którym 

uhonorowano 27 młodych użytkowników bibliotek Legnicy i powiatu legnickiego. 

Dorośli czytelnicy zostali nagrodzeni tytułem „Amicus Librorum – Przyjaciel 

Biblioteki”. Mieszkańcy Legnicy licznie uczestniczyli w spotkaniach z autorami 

książek, ciekawymi ludźmi, regionalistami, podróżnikami, historykami. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się także: koncerty, różne koła zainteresowań, spotkania, 

wystawy oraz wydarzenie pn. „Noc Bibliotek”. 

Promocji miasta jako silnego ośrodka kulturalnego służyła Noc Muzealna, 

która została zorganizowana wspólnie z Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum 

Miedzi. Uczestnikom dodatkowo zaproponowano udział w prezentacji historii siedziby 

biblioteki oraz odkrytych podczas remontu polichromii. Wspólnie został 

zorganizowany także konkurs na „Legnicką Książkę Roku”, do którego zgłoszono 43 

wydawnictwa związane z naszym miastem. Honorowy tytuł zdobyła publikacja 

„Walter Bayer (1883-1946). Życie i twórczość”, wydana przez Muzeum Miedzi w 

Legnicy. 

Muzeum Miedzi promowało Legnicę jako miasto o wielowiekowej, 

interesującej historii, gdzie krzyżowały się wpływy wielu kultur. W ramach działalności 

statutowej Muzeum miało w swej ofercie 6 wystaw stałych oraz 4 czasowe, które były 

kontynuacją z 2018 r. Ponadto  przygotowanych zostało 13 wystaw czasowych, 

wśród których znalazła się wyjątkowa ekspozycja pt. „Matejko”, przygotowana we 

współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zorganizowano m.in. wystawy 

prezentujące dawną i współczesną sztukę polską, sztukę i rzemiosło europejskie, 

archeologię, historię Śląska i Polski, mineralogię, numizmatykę oraz militaria. Dużą 

popularnością cieszyła się „Noc Muzeów”, z oferty której skorzystało prawie 1 800 

osób.  

W 2019 r. zainaugurowano cykl „Legnickich spacerów historycznych”, który spotkał 

się z dużym zainteresowaniem odbiorców. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1 500 

osób.  

Imprezy organizowane przez Legnickie Centrum Kultury, a przede wszystkim 

międzynarodowe festiwale były doskonałą promocją Legnicy w kraju i za granicą. 

Satyrykon wielokrotnie prezentował na europejskim forum nie tylko nasze miasto, ale 

również kraj. LCK od kilku lat aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i 

instytucjami kultury w Europie i na świecie w zakresie wymiany zespołów, 

doświadczeń oraz pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć kulturalnych.  

W ramach współpracy między LCK a miastem Miśnia w Niemczech Chór „Madrygał” 

wziął udział w 5. Festiwalu Chóralnym w Miśni. Większości przedsięwzięć, a w 

szczególności o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, towarzyszyły 
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wydawnictwa o charakterze informacyjno-promocyjnym. Były to: katalogi, plakaty, 

afisze, dyplomy, zaproszenia, ulotki itp. Wśród imprez cyklicznych promujących 

miasto, znalazły się: 

 50. Festiwal Chórów „Legnica Cantat”, 

 Międzynarodowa Wystawa Satyrykon Legnica 2019,  

 XXVIII Legnickie Wieczory Organowe,  

 27. Legnicka Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego, 

 VII Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi(-y)?”  

 Festiwal XXXIII Legnickie Conversatorium Organowe, 

 Dolnośląski Przegląd Orkiestr Dętych.  

Wspierając rozwój amatorskiej twórczości artystycznej LCK współpracował przy 

wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty: stowarzyszenia, fundacje itp. Do 

najważniejszych można zliczyć:  

 finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”,  

 Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Młody Paganini.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy był organizatorem wielu dużych imprez 

rekreacyjno-sportowych w mieście. W 2019 roku zorganizowano 34 imprezy, w tym 

przede wszystkim z wykorzystaniem legnickich obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

W sezonie letnim były to zawody i imprezy na: skateparku i pumptracku, basenie 

letnim przy ul. Radosnej, Kąpielisku Kormoran oraz  na boiskach treningowych przy 

Stadionie Miejskim im. Orła Białego. Wiele imprez organizowano z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury miejskiej, co dodatkowo pozwalało uczestnikom lepiej 

poznać atrakcyjność legnickich terenów, jak np. Spływ kajakowy i Spływ Samoróbek 

zorganizowano w międzywale i na rzece Kaczawa, Legnica Półmaraton miał miejsce 

na ulicach miasta i w Parku Miejskim, Bieg Niepodległości odbył się w centrum 

miasta – w Rynku, a Turniej Kowali w Parku Miejskim. 

 

  
Spływ Samoróbek na rzece Kaczawie 

 

W promocję miasta wpisywała się także działalność Teatru im. H. 

Modrzejewskiej w Legnicy z 5 zrealizowanymi premierami i ponad 160 spektaklami 

granymi nie tylko w Legnicy, ale też w kraju i za granicą. Swoje sztuki pokazywał 

także na wielu festiwalach. Ponadto w 2019 r. Teatr i jego artyści zdobyli wiele 
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nagród i wyróżnień. 

W Legnicy miały miejsce wysokiej rangi eventy i zawody sportowe, które 

wyróżniały miasto na arenie sportowej, w tym: 

 XI Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, która została zorganizowana 

przez Gminę Legnica. Była to jedna z największych tego typu imprez w kraju, 

promujących zarówno miasto, region, sportowców oraz trenerów i działaczy 

sportowych. Gala odbyła się z udziałem blisko 350 gości, w tym z 

przedstawicielami KHGM Polska Miedź S.A., 

 jeden z etapów 54 edycji Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów 

Piastowskich, który należy do elity profesjonalnych wyścigów w Europie, 

 Turniej Finałowy Pucharu Polski Młodziczek rozegrany w piłce ręcznej, w 

którym tytuł Mistrza Polski zdobyła drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Dziewiątka” z Legnicy, 

 Puchar Polski i Puchar Europy w Nordic Walking, których wystartowało blisko 

500 zawodniczek i zawodników, 

 mecze MKS „Miedź” Legnica S. A. w Lotto Ekstraklasie, najwyższej w kraju 

klasie rozgrywkowej w piłce nożnej. Mecze Ligowe oraz te w ramach Pucharu 

Polski rozgrywane w Legnicy, jak i wyjazdowe, były transmitowane przez 

ogólnopolską stację telewizyjną.  

Turniej Kowali w Parku Miejskim 

 

Doskonałą wizytówką dla miasta są nowoczesne obiekty sportowe. Jednym z 

nich jest Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy, który był wynajmowany przede 

wszystkim MKS Miedź Legnica S.A. w celu organizacji meczów piłkarskich zarówno 

ligowych jak i pucharowych. W sezonie 2018/2019 były to mecze w najwyższej klasie 

rozgrywkowej – Ekstraklasy, a od nowego sezonu 2019/2020 dla rozgrywek I ligi 

piłkarskiej. 

Boiska treningowe piłkarskie wraz ze stanowiskami i urządzeniami lekkoatletycznymi 

udostępniane były codziennie dla szkółek piłkarskich oraz osób korzystających z 

bieżni lub parku kalinistycznego. Ponadto boiska piłkarskie ze sztuczną trawą 

wynajmowano instytucjom i klubom sportowym, organizującym mecze piłkarskie dla 

III ligi i innych rozgrywek i turniejów.  

W hali sportowej przy ul. Lotniczej w Legnicy odbywały się treningi i mecze klubów 

sportowych różnych lig, w tym turnieje i zawody m.in. dla służb mundurowych, 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 

 

49 

konkursy i zajęcia dla szkół pn. „Uczę się bezpiecznie żyć” organizowane przez 

Euroregion Nysa. W obiekcie zostało zorganizowanych wiele innych, nietypowych 

imprez, były to m.in.: 

 koncerty i występy artystyczne,  

 Światowe Dni Młodzieży przygotowane przez Diecezję Legnicką,   

 Międzynarodowe Wystawy Psów przyszykowane przez niemiecką Firmę 

Internationale Hunde Verband. 

Na basenie Delfinek były prowadzone zajęcia z pływania sportowego, między innymi 

przez KS Wankan, UKS Delfinek. Legniccy pływacy i wychowankowie klubów byli 

zrzeszeni w związkach pływackich i odnosili wiele sukcesów i zwycięstw w 

różnorodnych zawodach pływackich. Na obiekcie zostały zorganizowane różnego 

typu zawody pływackie, również o zasięgu międzynarodowym. 

Dużą wartość promocyjną dla miasta miał udział w ogólnopolskich 

rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn drużyny MSPR Huras Siódemka Legnica, 

której drużyna juniorów w 2019 r. zdobyła tytuł Wicemistrza Polski. Natomiast 

zawodnik z Legnickiego Klubu Taekwon-do wywalczył Drużynowe Wicemistrzostwo 

Świata. Osiągnięciem na podobnym poziomie - Wicemistrza Świata w Kickboxingu 

może pochwalić się zawodnik z Polkon Fight. Także trójbój siłowy utrzymał wysoki 

poziom sportowy. Dwóch sportowców z TKKF Śródmieście zostało uznanych za 

najlepszych zawodników w Europie i na świecie. Tytuł Mistrza Świata w Akrobatyce 

Powietrznej oraz brązowy medal Mistrzostw Świata i Mistrzostwo Europy zdobyły 

dwie legniczanki. Ówczesna wychowanka legnickiego klubu KS Wankan zdobyła 

złoty medal w Mistrzostwach Europy w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym.  

 

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 2019 roku na terenie miasta Legnicy zmodernizowano i doposażono 

następujące obiekty sportowe i rekreacyjne: 

 przeprowadzono remont pomieszczeń przebieralni, sanitariatów oraz 

budynku administracyjnego na basenie przy ul. Radosnej, 

 zakupiono siatki do bramek i piłkochwytów na boiska wielofunkcyjne przy 

Stadionie Miejskim im. Orła Białego, 

 zakupiono nową tablicę wyników na halę widowisko – sportową przy ul. 

Lotniczej, 

 pomalowano ściany hali oraz wyremontowano parkiet w hali sportowej przy 

ul. Głogowskiej, 

 wyremontowano zjeżdżalnię wodną na kąpielisku „Kormoran” przy ul. 

Kąpielowej, 

 naprawiono pokrycie dachowe na basenie Delfinek przy ul. Polarnej, 
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 zakupiono bandy na sztuczne lodowisko oraz doposażono wypożyczalnię 

łyżew przy ul. Sejmowej. 

Ponadto dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu „Bąbelek” przy 

ul. Mazowieckiej 3” została sporządzona dokumentacja przedprojektowa tj. program 

funkcjonalno – użytkowy wraz z kosztorysem. 

 

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 2019 wśród działań mających na celu aktywizację ruchową uczniów 

realizowano następujące programy: 

„Program Rozwoju Piłki Ręcznej” został opracowany przez Związek Piłki 

Ręcznej w Polsce finansowany i współorganizowany przez Ministerstwo Sportu i 

Turystki. W ramach programu w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku 

szkolnym 2018/ 2019 funkcjonowały 2 ośrodki. W programie wzięło udział 143 

uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 9 i dotychczasowego Gimnazjum Nr 2. Łącznie w 

roku szkolnym 2018/19 przeprowadzono blisko 1 400 godzin zajęć. Natomiast w roku 

szkolnym 2019/20 tj. w okresie od września do grudnia 2019 r. działał 1 ośrodek w 

Szkole Podstawowej Nr 9, gdzie w zajęciach uczestniczyły 134 osoby, które 

zrealizowały 384 godzin zajęć. Zajęcia prowadziło 7 nauczycieli wychowania 

fizycznego. Miasto zapewniło należyte warunki do treningu, w tym przede wszystkim 

możliwość trenowania w pełnowymiarowej sali sportowej. Uczniowie biorący udział w 

programie otrzymali ubiory do treningu, najlepsi kwalifikowali się na zgrupowania 

sportowe, a nauczyciele mogli korzystać ze szkoleń merytorycznych.  

„Umiem pływać” był to ogólnopolski program powszechnej nauki pływania 

realizowany w formie zajęć pozaszkolnych, a 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. 

Obowiązkiem gminy było zapewnienie transportu oraz opieki nad dziećmi w drodze 

ze szkoły na basen i z powrotem. Ze środków własnych na ten cel wydatkowano 

blisko 25 000 zł. Zajęcia były prowadzone na basenie „Bąbelek”. W zajęciach w 

okresie od marca do czerwca uczestniczyło 10 grup liczących łącznie 150 uczniów, 

natomiast w okresie od września do listopada 2019 r. uczestniczyło 6 grup liczących 

90 uczniów z pięciu szkół. Zgodnie z założeniami każde dziecko zrealizowało 

program obejmujący 20 godzin nauki pływania oraz zasad bezpiecznego zachowania 

się nad zbiornikami wodnymi.  

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

podstawowych i ponadpodstawowych 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 
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tygodniu trwających po 60 minut wzięło udział 735 uczniów. Odbywały się w 53 

grupach liczących po 15 osób. Koszty realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych z tytułu 

wynagrodzeń dla prowadzących w kwocie ok. 148 400 zł pokrywała Dolnośląska 

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

własny gminy wyniósł 2 650 zł.  

„Sprawny Dolnoślązaczek”, którego główną ideą była 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 oraz 

pływaka/wodniaka. Program zawierał wsparcie merytoryczne dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. Lekcje ukierunkowane były na nabycie umiejętności, które 

pozwalały zdobyć poszczególne sprawności. W programie uczestniczyło 95 dzieci z 

SP Nr 4 i 100 uczniów z SP Nr 9, od września 2019 r. do programu włączyła się SP 

Nr 16 z 72 uczestnikami. Szkoły biorące udział w tym programie otrzymały 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.  

„Legniczanie dają mata” został wdrożony w roku szkolnym 2014/15 we 

wszystkich 12 szkołach podstawowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W 2019 

zajęcia odbywały się w grupach liczących maksymalnie 16 osób, w wymiarze 30 

godzin rocznie. Od stycznia do czerwca utworzonych było 85 grup, liczących łącznie 

1 020 uczniów, z którymi 26 nauczycieli przeprowadziło 1 530 godzin zajęć, a każda 

grupa zrealizowała 18 godzin zajęć. W okresie od września do grudnia utworzono 81 

grup, liczących 995 uczniów, każda grupa zrealizowała 12 godzin zajęć. Na 

realizację 2 502 godzin zajęć wydatkowano łącznie 136 288,91 zł, z czego 50 000 zł 

pochodziło z Fundacji KGHM Polska Miedź. W czerwcu odbył się już po raz piąty 

finał programu „Legniczanie dają mata”, w którym udział wzięło 120 zawodników. 

Również w miesiącu czerwcu w Lubinie został rozegrany finał dolnośląski dla szkół 

realizujących projekt „Edukacja przez szachy w szkole”. Legnicę reprezentowało 100 

zawodników ze wszystkich szkół podstawowych realizujących program. 

„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 10 szkołach podstawowych. 

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, 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 17 animatorów. Na 

realizację programu ze środków Gminy Legnica wydatkowano kwotę 119 727,84 zł.  

„Każde Dziecko Umie Pływać” był 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. 70 godzin zajęć, w których uczestniczyło prawie 3 500 uczniów z 10 legnickich 
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szkół. Zajęcia odbywały się na 2 krytych basenach tj. na „Bąbelku” przy ul. 

Mazowieckiej oraz „Delfinku” przy ul. Polarnej. Koszty zajęć pokrywane były z 

budżetu gminy.  

 

2.6.3.  Podejmowanie działań impresaryjnych przez instytucje kultury zachęcające do 

udziału mieszkańców w tzw. „kulturze wysokiej”. 

 

W 2019 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 z wykorzystaniem działań impresaryjnych.  

W funkcjonowaniu Legnickiego Centrum Kultury obok działalności statutowej 

na rzecz własnego środowiska artystycznego znaczący udział miały również imprezy 

impresaryjne. W 2019 r. zorganizowano łącznie 32 takie wydarzenia. Do 

najważniejszych można zaliczyć.: 

 Międzynarodowy Festiwal Organowy XXVIII Legnickie Wieczory Organowe, w 

ramach którego w legnickiej katedrze odbyło się 6 koncertów. W programie 

znalazły się utwory wielu znanych kompozytorów,  

 „XXXIII Legnickie Conversatorium Organowe”, w ramach którego odbyły się 

liczne koncerty, w tym inauguracyjny i finałowy oraz recitale organowe, 

 50. Festiwal Chóralny „Legnica Cantat”, w ramach którego w programie 

jubileuszowej edycji znalazł się: koncert „The Age of Sing”, oratorium „Voices 

of Light” - „The Passion of Joan of Arc” oraz koncert jubileuszowy.   

 

  
Festiwal Chóralny „Legnica Cantat” 

 

Ponadto zostały zorganizowane liczne koncerty, które promowały muzykę 

poważną. Do najważniejszych można zliczyć: 

 Koncert na Nowy Rok „Gala trzech tenorów”, 

 Oratorium „Mesjasz”, 

 „Moniuszko w plenerze” - plenerowy występ zespołu Klezzmates z Krakowa z 

programem „Moniuszko po klezmersku”, 

 „Moniuszko na salonach” - zorganizowany w dniu urodzin kompozytora, 

 Koncert Wiedeński w wykonaniu laureatów międzynarodowych konkursów 

muzycznych, wirtuozów skrzypiec i fortepianu oraz solistów wokalnych, 
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 Wratislavia Cantans – Domenico Scarlatti „Ptolemeusz i Aleksander” w 

wykonaniu młodych solistów z Wrocławską Orkiestrą Barokową,   

 Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu grupy „Sonori Ensemble”,  

 Recital Zbigniewa Zamachowskiego „Nie tylko o miłości”. 

Muzeum Miedzi mimo, że nie organizowało imprez impresaryjnych to 

zachęcało mieszkańców do udziału w tzw. kulturze wysokiej poprzez swoją 

działalność statutową związaną z organizacją wystaw z różnych dziedzin sztuki. 

Wśród organizowanych w 2019 r. znalazły się m.in. wydarzenia pn.: 

 „Elektrotinty Remigiusza Dobrowolskiego”,  

 „Życie zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II”, 

 „Handmade. Polska sztuka srebra 1945-1979”, 

 „Matejko”, 

 „Węgierska dusza i wyobraźnia. Rzeźby Lajosa Gyorfiego”. 

Wystawom często towarzyszyły koncerty zorganizowane przy współpracy 

Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.  

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”.   

Legnicka Biblioteka Publiczna w 2019 r. zorganizowała 19 imprez 

impresaryjnych, w tym 10 spotkań autorskich, 2 warsztaty i 7 koncertów. Wśród 

impresaryjnych koncertów warto wymienić: bluesowy „Koncert andrzejkowy” oraz 

jazzowy „Patrycjusz Gruszecki Trio”. 

Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy repertuar własnych spektakli 

wzbogacał imprezami zewnętrznymi, w tym m.in.: 

 spektakl Fundacji Orbis Tertius z Poznania pn. „Podróże przez sny. I powroty”, 

 koncert zespołu Raz Dwa Trzy „Ważne piosenki”, 

 „Zapiski z wygnania”, 

 wieczór spektakli tańca „Wczorajsze jutra”, 

 spektakl Teatru Zakład Krawiecki we Wrocławiu i Fundacji Teatr Nie-Taki 

„Psujesz trochę humor wszystkim dookoła”.  
 

2.6.4.  Organizacja dużych wydarzeń plenerowych. 

 

W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Legnica była miejscem, 

gdzie zorganizowano wiele imprez plenerowych, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców i osób przyjezdnych. Wśród najważniejszych tego 

typu wydarzeń zorganizowanych przez instytucje kultury oraz organizacje 

pozarządowe znalazły się:  

 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, połączony z koncertem 

rockowym organizowanym przez Legnickie Centrum Kultury, 

 Legnicka Majówka 2019, w postaci cyklu eventów zorganizowanych w Parku 

Miejskim i Rynku,  
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Imprezy związane z Legnicką Majówką 

 

 XIV edycja „Nocy muzealnej”, w ramach której zorganizowano spotkania z 

historią i zabytkami miasta, 

 „5. Urodziny Julka”, w ramach którego zorganizowano festyny z okazji Dnia 

Dziecka, w tym. m.in. rodzinne festyny i warsztaty, animacje dla dzieci, 

darmowe dmuchańce, konkursy, loterie i przedstawienia teatralne oraz zlot 

food trucków, 

 Tradycyjny korowód ul. NMP uczestników Międzynarodowej Wystawy 

Satyrykon 2019,  

 Funny Food 3. edycja imprezy towarzyszącej Satyrykonowi, łącząca 

wydarzenia smakowe i artystyczne,  

 Święto Legnicy, w ramach którego na terenie byłego lotniska zorganizowano 

trzydniową muzyczną fiestę z koncertami gwiazd i zespołami alternatywnymi, 

wesołym miasteczkiem i strefą cateringową, 

 XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” wraz z 

tradycyjnym, barwnym korowodem gości festiwalu, animacjami ulicznymi i 

otwartymi koncertami,  

 VII Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi(-y)?” - coroczny piknik z 

prezentacją folkloru: rzemiosła artystycznego, rękodzieła i kulinariów grup 

narodowościowych i etnicznych mieszkających na terenie Zagłębia 

Miedziowego,   

 Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny, w ramach których w samym sercu 

miasta przygotowano imprezy plenerowe, w tym m.in. Narodowe Czytanie 

pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej, czy skierowany do 

najmłodszych występ iluzjonisty, 

 Familiada, z warsztatami artystycznymi, konkursami i tworzeniem instalacji 

przestrzennych. W formie festynu rodzinnego na dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego, organizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw 

na rodzinę, 

 X Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW z paradą 

organizacji pozarządowych i prezentacją działalności organizacji 

prowadzących działalność artystyczną,  

 Legnicki Piknik Patriotyczny, zorganizowany z okazji Narodowego Święta 
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Niepodległości z odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, polonezem na 101 

par, żywą flagą, „Życzeniami dla Polski i Legnicy”, prezentacją służb 

mundurowych i blokiem imprez artystycznych.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zorganizował wiele ciekawych wydarzeń 

plenerowych, w tym: 

 XX Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy. W turnieju konkurowali 

uczestnicy z różnych miast Polski, a także z Niemiec. Zmaganiom 

uczestników turnieju towarzyszyły: występy zespołów dziecięcych i 

młodzieżowych, bieg kowalski, pokazy tresury psów i hippiki, strongmeni, Kino 

9D, plac zabaw dla dzieci,  

 XXI Spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. Do konkurencji stawiło się 

11 załóg z wykonanymi przez siebie pływającymi pojazdami. Tematem spływu 

był „Świat filmu”. Wydarzenie zgromadziło na mostach i brzegach rzeki 

licznych widzów,  

 Festyn Pierogowy na Kartuzach, został zorganizowany wraz z Parafią p. w. 

św. Jacka. Żelaznym punktem imprezy były Mistrzostwa Legnicy w Lepieniu 

Pierogów. Do rywalizacji stanęło dziewięć pań i jeden pan. Ciekawą i smaczną 

atrakcją były dania i wypieki Kół Gospodyń Wiejskich, 

 VIII Legnica Półmaraton, w którym wzięła udział rekordowa ilość uczestników.  

Dodatkowo w ramach imprezy organizowany był Finał Grand Prix Zagłębia 

Miedziowego w Nordic Walking. Trasa biegu była prowadzona głównymi 

ulicami Legnicy. W imprezie wzięło udział ponad 1 500 osób, 

 Bieg Niepodległości, w którym wzięło udział blisko 400 zawodników. Przed 

biegiem głównym wszyscy zgromadzeni odśpiewali wspólnie hymn 

państwowy. Został utworzony szpaler biało- czerwony z flag narodowych, co 

podkreśliło rangę wydarzenia. Trasa liczyła łączny dystans 5 500 m.   
 

 

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.  

Legnicka Biblioteka Publiczna współpracowała z firmą Amazon Polska, która 

zaaranżowała interaktywny kącik czytelniczy i sfinansowała jego wyposażenie w Filii 

Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, w ramach projektu STEM Kindloteka. 

Projekt był realizowany w partnerstwie z instytucjami działającymi w miejscowościach 

znajdujących się w pobliżu siedzib firmy Amazon Polska. Filia otrzymała m.in. 8 
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czytników E-Book Amazon Kindle, tablet Amazon Fire HD, Robot Wonder Dash, 

Robot Photon, Echo Show, Echo DOT, Makey Makey do realizacji zajęć dla dzieci i 

młodzieży związanych z programowaniem, kodowaniem i czytaniem w interaktywnym 

kąciku czytelniczym.  

W 2019 roku w odrestaurowanym gmachu głównym Biblioteki przy Dziale 

Informacyjno-Bibliograficznym i Regionalnym została otworzona „Strefa Młodzieży”. 

„Strefa” została wyposażona w atrakcyjne narzędzia, a mianowicie w: 

 interaktywną ścianę, którą wyposażono w urządzenie z ekranem dotykowym 

zamontowanym pionowo do ściany, obejmującym 46” ekran LCD ze 

zintegrowaną nakładką dotykową w technologii optycznej, zintegrowanym z 

oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie i edycję prezentacji 

multimedialnych, tworzenie galerii zdjęć itp. 

 dotykowy stół interaktywny, w skład którego wchodził ekran LCD 42” z 

nakładką dotykową obsługującą m.in. 11 punktów dotykowych jednocześnie i 

komputer z zainstalowanym oprogramowaniem sterująco-zarządczym,  

 e-galerię, był to system prezentacyjny, składający się z ekranu LCD 

zintegrowanym z komputerem oraz z słuchawkami, 

 zamontowany między półkami system do prezentacji, na który składał się: 

ekran LCD 17” z nakładką dotykową ze zintegrowanym komputerem, co 

pozwalało na prezentowanie wirtualnych okładek książek i dowolnych treści 

multimedialnych w postaci zdjęć,  

 zestawy komputerowe do indywidualnej pracy np. z programem graficznym, 

 gogle do wirtualnej rzeczywistości umożliwiające np. malowanie w przestrzeni 

trójwymiarowej lub „wejście” do wykonanych zdjęć, filmów i prac plastycznych, 

 czytniki e-booków do indywidualnej lektury. 

Wszystkie urządzenia służyły zadaniom edukacyjnym oraz rozwijały hobby i 

własną twórczość. Młodzi użytkownicy dzięki nim mogli tworzyć swoje prezentacje, 

galerie zdjęć, fotomontaże, filmy, oswoić się z trójwymiarową przestrzenią.  

Czytelnicy wszystkich placówek LBP mieli możliwość korzystania ze stanowisk 

komputerowych z dostępem do Internetu, natomiast siedziba została podłączona 

światłowodem do sieci Legman. 

W 2019 roku Galeria Sztuki w Legnicy zakupiła monitor, komputer oraz 

oprogramowanie graficzne, które miały wpływ na atrakcyjność wizualną 

przygotowywanych do druku wydawnictw.  

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

wyświetlane były informacje o organizowanych wydarzeniach kulturalnych, a w 

recepcji telewizor, na ekranie którego pojawiały się zdjęcia prac prezentowanych w 

salach wystawienniczych. Ponadto Galeria posiadała kiosk multimedialny, 3 

projektory multimedialne i 5 telewizorów wykorzystywanych przez artystów do 

prezentacji multimedialnych prac na wystawach oraz pracowników Galerii w 

działalności edukacyjnej.  

Legnickie Centrum Kultury podniosło standard i jakość obsługiwanych imprez 

m.in. poprzez zakup skrzyń transportowych, lamp oświetleniowych. Sala Królewska 
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Akademii Rycerskiej została wyposażona w sieć LAN / Internet, co umożliwiło 

poprawę jakości bezprzewodowego sterowania systemami odpowiedzialnymi za 

realizację poszczególnych działań, koncertów i pokazów. Instytucja dysponowała 

nowoczesnym sprzętem multimedialnym do obsługi działań w ramach działalności 

statutowej. Były to m.in.: pulpit video (tzw. mikser wizyjny), laptopy i monitory do 

obsługi imprez w zakresie oświetlenia, dźwięku i innych. W Sali Maneżowej Akademii 

Rycerskiej działała sieć komputerowo-internetowa, która usprawniała pracę w tym 

obszarze.  

Muzeum Miedzi zostało 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.  

 

2.7.2.  Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technologicznych umożliwiających 

odbiór produktów kultury osobom niesłyszącym i niewidzącym. 

 

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP we współpracy z legnickim 

Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych prowadziła „Klub Filmowy Osób 

Niewidomych” w ramach projektu „Krajowy zasób filmów z audiodeskrypcją dla osób 

niewidomych”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Osobom z dysfunkcją wzroku prezentowano filmy z audiodeskrypcją. 

W siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej działał 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.  

W ramach ułatwień dla osób niedowidzących strona www Biblioteki została 

wyposażona w funkcje zmiany kontrastu i powiększania czcionki. Natomiast Filia 

Zbiorów Muzycznych i Specjalnych gromadziła i udostępniała osobom niewidomym i 

niedowidzącym audiobooki. Działający przy Wypożyczalni dla Dorosłych Punkt 

Informacji Prawnej i Zawodowej był obsługiwany przez osobę niewidomą, a jej 

stanowisko pracy zostało wyposażone w komputer z oprogramowaniem Jaws 

udźwiękawiającym tekst. 

W siedzibie Biblioteki została zainstalowana winda z lektorem, informującym o 

dojeździe do konkretnego piętra oraz przyciskami z numerami piętra oznaczonymi 

brajlem. 

Zainstalowane w Galerii Sztuki i Muzeum Miedzi multimedialne Kioski 

Informacyjne umożliwiły zwiedzającym, w tym osobom niesłyszącym, dostęp do 

pełnej informacji na temat prezentowanej wystawy.  

Galeria Sztuki zwiększyła dostępność swojej oferty dla osób niesłyszących. W 

ramach projektu Lekcje Sztuki, współorganizowanego z Fundacją Ładne Historie, w 

ramach programu Kultura – Interwencje zrealizowano cykl 4 wykładów, na temat 
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sztuki i designu oraz nowych trendów. Mowa była tłumaczona na język migowy. 

Spotkania cieszyły się zainteresowaniem osób niesłyszących. 

 

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. W miesięczniku „Legnica.eu” i na portalach społecznościowych, gdzie 

zamieszczano informacje dotyczące wydarzeń o różnym zasięgu oddziaływania. 

Lokalne, regionalne, a także ogólnopolskie media oraz serwisy tematyczne Polskiej 

Agencji Prasowej emitowały newsy o wydarzeniach odbywających się w Legnicy. 

Tworzono audycje, programy i spoty promujące miasto jako nowoczesny ośrodek 

organizujący wydarzenia kulturalne i sportowe.  

Szczególną rolę w promowaniu miasta jako nowoczesnego ośrodka kultury, 

podobnie jak w latach ubiegłych, odgrywały kluczowe imprezy o charakterze 

międzynarodowym, ogólnopolskim oraz regionalnym, organizowane przez legnickie 

instytucje kultury. 

Galeria Sztuki podobnie, jak w poprzednich latach była organizatorem: 

 Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje”, który w 2019 r. 

odbył się po raz 29. Była to konkursowa wystawa prac absolwentów wyższych 

szkół artystycznych z całej Polski. Do udziału w wystawie zgłosiło swoje prace 

54 artystów z jedenastu krajowych wyższych uczelni artystycznych. Spośród 

158 nadesłanych do wystawy wybrano 70 prac 25 młodych malarzy, 

 Legnickiego Festiwalu „Srebro” z Międzynarodowym Konkursem Sztuki 

Złotniczej. W ramach Festiwalu prezentowane były indywidualne i zbiorowe 

wystawy współczesnego złotnictwa i designu, happeningi i plenerowe akcje 

plastyczne, a także odbyła się sesja naukowa. Na konkurs wpłynęły 383 prace 

nadesłane przez 190 artystów z 33 krajów – najwięcej z Polski, Niemiec, Litwy 

i Czech, ale też z: Tajwanu, Korei oraz Brazylii. Była to jedna z ważniejszych 

imprez kształtujących życie kulturalne naszego miasta i regionu. Konkursowa, 

międzynarodowa wystawa Legnickiego Festiwalu „Srebro” często pokazywana 

była w różnych polskich i zagranicznych miastach, np. podczas targów sztuki.  

Natomiast w programie działalności Legnickiego Centrum Kultury znajdowało 

się 5 cyklicznie organizowanych imprez o charakterze ogólnopolskim i 

międzynarodowym. Każda z nich posiadała wieloletnią tradycję i była dobrze znana 

zarówno twórcom, jak i amatorom w Polsce oraz za granicą. Wśród nich należy 

wymienić: 

 Międzynarodową Wystawę „Satyrykon – Legnica”. Dotyczyła prezentacji 

tendencji i osiągnięć polskiej i światowej satyry w sztukach plastycznych. Była 

to jedna z najwyżej cenionych i rozpoznawalnych na świecie wystaw 

konkursowych oraz doskonale promowała polską sztukę poza granicami 

naszego kraju. Wystawie konkursowej towarzyszyły liczne ekspozycje 

indywidualne, eventy, koncerty i korowód uliczny. Na Satyrykon 2019 wpłynęło 

1 933 prac przesłanych przez 539 autorów z 52 krajów. Międzynarodowa 
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Wystawa Satyrykon, podobnie, jak w poprzednich latach  była pokazywana 

również w Muzeum Karykatury w Warszawie,  

 Festiwal Chóralny „Legnica Cantat”. Była to 50 edycja festiwalu z 

konkursowymi przesłuchaniami licznych zespołów, seminarium 

chórmistrzowskim, warsztatami wokalnymi i wielkim finałem w wykonaniu 

zwycięzców konkursu. Impreza zmieniła swoją nazwę z Ogólnopolskiego 

Turnieju Chórów „Legnica Cantat” na Festiwal Chóralny „Legnica Cantat”, 

 Legnickie Conversatorium Organowe, które popularyzowało współczesną 

muzykę organową jak również promowało młodych kompozytorów i 

wykonawców polskich oraz zagranicznych. W ramach 33. edycji, odbyło się 6 

koncertów. Zapraszani na Conversatorium artyści byli znani z radia, telewizji, 

Internetu, często laureaci nie tylko prestiżowej nagrody Fryderyka, ale i wielu 

zagranicznych nagród,  

 Legnicką Akademię Filmową - Warsztaty Filmu Animowanego. 27 edycja 

festiwalu cieszyła się uznaniem w środowisku twórców filmu dokumentalnego i 

animowanego oraz dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W Polsce była 

jedyną stałą imprezą, podczas której tworzyło się filmy tradycyjnymi 

technikami animacji pod okiem wybitnych twórców, a wielu ich uczestników 

odnosiło artystyczne sukcesy, 

 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, na który 

składały się barwne prezentacje kultur i tradycji mniejszości narodowych i 

etnicznych z całego świata. 22 Festiwal organizowany był przez Łemkowski 

Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” przy współpracy Legnickiego Centrum Kultury 

i odbywał się nie tylko w Legnicy, ale również w innych miastach Dolnego 

Śląska i Małopolski, a nawet w Czechach i na Słowacji.  
 

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”. 
 

Natomiast w ramach współpracy Teatru Modrzejewskiej z Państwowym 

Teatrem Dramatycznym im. Ilii Czawczawadzego w Batumi powstał dwujęzyczny 

spektakl „Klasyczna koprodukcja”, który grany był zarówno w Gruzji jak i w polskich 

miastach.  

Szczególną rolę w promowaniu miasta jako nowoczesnego ośrodka sportu, 

odgrywały cykliczne imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i zasięgu 
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regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, organizowane przez legnickie 

kluby sportowe przy udziale Urzędu Miasta Legnicy. Do najważniejszych można 

zaliczyć:   

 XXV Edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin, w ramach X Europejskiego 

Tygodnia Sportu dla Wszystkich, 

 Zawody pływackie o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku  

Pływackiego, 

 Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców LION CUP, 

 53. Międzynarodowy Wyścig Kolarski CCC Tour Szlakiem Grodów 

Piastowskich, 

 XXV Międzynarodowy Turniej Piłkarski Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury, 

 Międzynarodowe Zawody Pływackie - Puchar Miast Partnerskich „Korona 

Legnicy”, 

 Turniej Piłkarski Miedź Legnica Cup, 

 XXXI Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka, 

 Puchar Europy i Puchar Polski w Nordic Walking, 

 XVI Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu, 

 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, 

 XX Cuprum Cup – International Karate WKF- Polish Open 2019, 

 Turniej Piłkarski Żak i Orlik CUP 2019, 

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Olimpijskim Legnica 

2019, 

 Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Legnicy,  

 XXVI Rozgrywki Legnickiej Ligi Halowej w Futsalu. 

Na turnieje organizowane w Legnicy m.in. na XXV Międzynarodowy Turniej 

Piłkarski Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury i Zawody Pływackie – Puchar Miast 

Partnerskich „Korona Legnicy” została zaproszona młodzież z miast partnerskich 

Blanska i Drohobyczy. 

Największe imprezy organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji miały 

charakter ponadregionalny i międzynarodowy. Systematycznie udoskonalana formuła 

imprez wpływała na coraz większą liczbę uczestników z bliższych i dalszych 

regionów Polski, a także z zagranicy. W sumie w 2019 roku miały miejsce 34 imprezy 

sportowo rekreacyjne, były to: turnieje, festyny, spływy, biegi, mistrzostwa oraz 

wystawy. Bogata oferta imprez wpływała na postrzeganie miasta Legnicy, jako 

jednego z bardziej znaczących na mapie Dolnego Śląska ośrodka sportu i rekreacji.  

Duże wydarzenia kulturalne i sportowe o zasięgu ponadregionalnym i 

międzynarodowym, zorganizowane w 2019 roku w Legnicy zostały opisane w 

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

2.6.3. „Podejmowanie działań impresaryjnych przez instytucje kultury zachęcające do 

udziału mieszkańców w tzw. „kulturze wysokiej”, 2.6.4. „Organizacja dużych 

wydarzeń plenerowych” oraz w 2.8.1. „Organizacja różnorodnych wydarzeń, festiwali, 

przeglądów konferencji itp., służących kultywowaniu tradycji mniejszości narodowych 

i ich prezentowaniu na zewnątrz”. 
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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 2019 r.”. Strona była 

bieżąco aktualizowana. Miasto posiadało również kanał na You Tube, gdzie 

prezentowano filmy promocyjne, zapowiadające i relacjonujące imprezy kulturalne i 

sportowe, które także były udostępniane na innych kanałach komunikacyjnych, 

stronach internetowych i fanpage. 

Na stronie www.lgnica.eu funkcjonował panel „Dla Turysty”, gdzie 

zamieszczano najważniejsze informacje nt. historii miasta, zabytków, atrakcji, 

gastronomii i hotelów, gdzie również została udostępniona aplikacja turystyczna 

footsteps, zawierająca wszystkie przydatne informacje dla odwiedzających miasto 

turystów i gości biznesowych. 

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. 

Elektroniczny dostęp do katalogu zbiorów Legnickiej Biblioteki Publicznej był 

możliwy za pośrednictwem strony Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego 

www.dzb.pl. W Bibliotece funkcjonowało 30 Punktów Bezpłatnego Dostępu do 

Internetu w 15 lokalizacjach oraz 3 hotspoty w budynku przy ul. Piastowskiej 22. 

Rozwijały się nowe formy czytelnictwa, głównie za pośrednictwem Legimi tj. 

internetowej czytelni e-booków, dla których Biblioteka oferowała dostęp do ok. 20 tys. 

e-booków.  

Dwa kioski informacyjne, zlokalizowane w siedzibie głównej Biblioteki oraz w 

Wypożyczalni dla Dorosłych w Rynku umożliwiały pozyskanie informacji o 
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rozmieszczeniu placówek bibliotecznych, godzinach otwarcia, numerach telefonów. 

Udostępniono czytelnikom zdigitalizowane publikacje o Legnicy i Dolnym Śląsku, 

wydane w języku niemieckim przed 1945 r., dotyczyło to tzw. „Kolekcji Dolnośląskiej” 

(bookcase.legnica.eu). Biblioteka dysponowała stroną internetową oraz pocztą 

elektroniczną w domenie legnica.eu, a także elektroniczną skrzynką podawczą 

ePUAP2. Aktualne informacje zamieszczano na stronie internetowej biblioteki oraz 

portalach społecznościowych (NK, FB, Twitter). Natomiast zaproszenia i inne 

informacje o wydarzeniach rozsyłane były do abonentów drogą elektroniczną. 

Informacje o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Galerię Sztuki 

udostępniane były w formie zaproszeń, ulotek, folderów, katalogów, opisów i tekstów 

w Internecie (galeria.legnica.eu, silver.legnica.eu, Facebook, Instagram). Dodatkowo 

zainstalowany ekran w witrynie obiektu prezentował aktualności kulturalne. Na 

stronie internetowej Galerii Sztuki umieszczano fotografie i opisy wybranych prac z 

Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej i Kolekcji Sztuki Zagłębia 

Miedziowego. 

Muzeum Miedzi prowadziło stronę internetową oraz konta na Facebooku i 

Instgramie, które były na bieżąco aktualizowane. 

Legnickie Centrum Kultury odnotowało większą ilości odbiorców 

informowanych o wydarzeniach za pośrednictwem informacji sms, wiadomości typu 

newsletter oraz mailowych. Dodatkowo została rozbudowana strona internetowa 

Legnica Cantat, na której zamieszczano materiały archiwalne z najstarszych edycji 

konkursu. Utworzono nowe kanały w social mediach, które były dodatkowym źródłem 

informacji o działaniach prowadzonych przez Legnickie Centrum Kultury (Instagram, 

Facebook). Powstała strona fanpage na portalu społecznościowym Facebook „W 

Legnicy nic się nie dzieje”, informująca o wydarzeniach w mieście organizowanych 

zarówno przez instytucje miejskie, jak i kluby, restauracje i prywatne jednostki. 

Wzrosła ilość materiałów z prezentowanych wydarzeń na ekranach LED na terenie 

miasta Legnica (w ramach partnerstwa barterowego) oraz ilość informacji o 

nadchodzących wydarzeniach kulturalnych na ekranach LED/TV wall umieszczonych 

podczas imprez plenerowych i indoorowych (np. Międzynarodowa Wystawa 

Satyrykon- Legnica i Funny Food, Święto Legnicy, koncerty w Sali Maneżowej i Sali 

Królewskiej Akademii Rycerskiej). 

 

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, zamieszkiwanie przez liczne 

mniejszości narodowe, podobnie jak w ubiegłych latach, była miejscem licznych 

imprez i wydarzeń, których celem było budowanie dobrych, wzajemnych relacji i 
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promowania kultury mniejszości narodowych. Do najważniejszych wydarzeń tego 

typu można zaliczyć:  

 XXII Międzynarodowy Festiwal Świat pod Kyczerą. Na program realizowany w 

Legnicy złożyły się: 2 duże koncerty galowe, animacje w placówkach 

społeczno-opiekuńczych, warsztaty taneczne i muzyczne oraz 2 korowody 

uliczne. Podczas Festiwalu zaprezentowały się 23 grupy folklorystyczne z 

blisko 400 artystami z: Litwy, Rumunii, Serbii, Ukrainy, Mołdawii, Boliwii, 

Kazachstanu, Hiszpanii, Albanii i Słowacji, 

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

zespoły folklorystyczne z terenu Zagłębia Miedziowego. Prezentowano 

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

przybliżenie wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu, który 

współtworzą bogate tradycje polskich reemigrantów z Bośni i Bukowiny, 

Łemków, Romów, Niemców i Polaków z Kresów, 

 Wigilia Narodów. W 2019 roku po raz 18. zorganizowano Legnicką Wigilię 

Narodów. Przy wigilijnym stole w Akademii Rycerskiej spotkali się 

przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących rejon 

tj.: Łemków, Ukraińców, Ormian, Niemców, Żydów, Romów, Amerykanów, 

Nigeryjczyków, Francuzów, Japończyków i oczywiście Polacy. Na stołach 

znalazły się tradycyjne dla każdego narodu potrawy,  

  
Legnicka Wigilia Narodów 

 Koncert „Stuk, stuk… Tam wciąż biją dzwony…”, który został zorganizowany 

w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej, w ramach projektu „Stuk, Stuk”. 

Inicjatywa zakładała odrzucenie wszelkich podziałów i niepotrzebnych 

formalności. Misją było pokazanie, że dzisiejsze pokolenia Polaków, Łemków i 

Ukraińców chcą i potrafią współpracować w zgodzie i w zdrowych relacjach, 

ze wzajemną tolerancją i akceptacją, 

 XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze, zostało przygotowane przez Galerię 

Sztuki we współpracy ze Zjednoczeniem Łemków. Była to wystawa 

prezentująca prace artystów łemkowskiego pochodzenia.  

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera", przy współpracy z Legnickim 

Centrum Kultury, był gospodarzem spotkania Porozumienia Festiwali 

Folklorystycznych Polski Zachodniej. Wzięli w nim udział organizatorzy festiwali z 

Polski Zachodniej. Podczas spotkania podsumowano ostatnią edycje festiwalu oraz 
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rozmawiano o dalszych planach i możliwościach współpracy, w tym, w zakresie 

wzajemnej promocji.  

W Legnicy w ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Regionalnego 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 dotyczących 

legnickich Romów.  

W ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Filia Nr 3 

Legnickiej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Dokumentacji Romskiej, działając 

przy Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Regionalnym, realizowali zadania w 

ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. 

Ostatnia edycja projektu nosiła tytuł „Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i 

młodzieży romskiej i polskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej. Teatr 

uczy, teatr bawi, teatr wychowuje”. Zostało zorganizowanych 10 spotkań - zajęć dla 

dzieci romskich i nie tylko, gdzie prezentowano działalność Centrum Dokumentacji 

Romskiej oraz historię legnickich Romów. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć i Dialog postanowiono upamiętnić 

znanego, lubianego i cenionego miłośnika historii Legnicy i Śląska, człowieka dialogu 

i porozumienia – Jürgena Gretschela, przyznawaniem nagrody jego imienia. „Śląskie 

niebo Jürgena Gretschela” przyznawano za osiągnięcia w dziedzinie ochrony 

dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze 

szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic oraz za działalność na rzecz tolerancji, 

wzajemnego szacunku, współpracy i umacniania międzykulturowego dialogu. 

Przyznaną po raz drugi nagrodę, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy 

otrzymał Prezes Stowarzyszenia Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera. 

 

 

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” oraz zostało zgłoszone do 

współfinansowania ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. 

W 2019 roku wytypowano nową lokalizację dla realizacji inwestycji oraz 

wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.  
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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 umożliwiała osobom i 

rodzinom przezwyciężać trudności w sytuacjach życiowych, których nie były w stanie 

samodzielnie pokonać. Miała na celu przede wszystkim dążenie do życiowego 

usamodzielnienia, a także integrację ze środowiskiem. W 2019 roku Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Legnicy objął pomocą 3 248 rodzin z 5 109 osobami. Pomoc 

świadczona była w następujących formach:  

 zasiłki stałe otrzymało 649 osób, 

 zasiłki okresowe przyznano 768 osobom,  

 usługi opiekuńcze zlecono dla 877 osób,  

 specjalistyczne usługi opiekuńcze zagwarantowano 28 osobom,  

 zasiłki celowe skierowano do 1 396 osób. 

Natomiast świadczenia wychowawcze zostały przyznane dla: 

 5 340 rodzin (do czerwca), 

 9 730 rodzin (od lipca). 

 

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 2019-2021”. 

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 
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3.1.4. Utrzymanie zabezpieczenia potrzeb w zakresie opieki nad małymi dziećmi 

(żłobki) i wychowania przedszkolnego. 

 

Realizacja zadania w zakresie opieki nad małymi dziećmi wynika z Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

W Legnicy funkcjonowały 4 żłobki miejskie, 8 niepublicznych oraz 4 kluby 

dziecięce. Ogółem z opieki w żłobkach miejskich, w okresie od stycznia do grudnia 

2019 roku skorzystało 752 dzieci. Natomiast żłobki niepubliczne i kluby dziecięce, 

które otrzymały dotację celową z budżetu gminy dysponowały 319 miejscami opieki 

nad dziećmi.  

Na funkcjonowanie czterech żłobków miejskich Gmina Legnica wydatkowała 

kwotę 6 000 711,09 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku wyniósł 

1 368 zł, z czego blisko 220 zł było wnoszone przez rodziców. Natomiast dotacja dla 

podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce wyniosła 737 100 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 związku z przystąpieniem do Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, organizowanego przez Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Legnica wydatkowała dotację celową w 

wysokości 81 038,87 zł na funkcjonowanie miejsc opieki w Filii Żłobka Nr 3 przy ul. 

Krzemienieckiej. Natomiast środki własne stanowiły kwotę 841 040,02 zł. 

W roku szkolnym 2019/20 sieć przedszkoli tworzyło: 17 przedszkoli miejskich, 

8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, 2 

niepubliczne punkty przedszkolne, 24 przedszkola niepubliczne oraz 1 oddział 

przedszkolny znajdujący się w niepublicznej szkole podstawowej. 

W miejskich przedszkolach opieką i wychowaniem objętych zostało 1 976 dzieci w 89 

grupach. Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach 

podstawowych uczęszczało 181 dzieci. W przedszkolach niepublicznych opieką i 

wychowaniem objęto 1 442 dzieci, w punktach przedszkolnych 37 dzieci, a do 

oddziału przedszkolnego zlokalizowanego przy niepublicznej szkole podstawowej 

uczęszczało 16 dzieci. Wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego w 

roku szkolnym 2019/20 kształtował się na poziomie 101,02%. 

Na wychowanie przedszkolne wydatkowano kwotę 42 085 782,76 zł, w tym na 

miejskie placówki przeznaczono 27 276 894,70 zł oraz na dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych 14 808 888,06 zł. Na wychowanie przedszkolne gmina otrzymała 

17 053 238,75 zł z tytułu dotacji celowych, opłat od rodziców, porozumień z 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencji na dzieci niepełnosprawne 

korzystające z edukacji przedszkolnej. Pozostałe 25 032 544,01 zł pochodziło z 

budżetu gminy. Średniomiesięczny koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu 

miejskim wyniósł 1 058,51 zł, z czego 238,37 zł to dotacje i subwencje 108,66 zł 

pochodziło od rodziców z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie oraz pozostałe 711,48 zł 

ponoszone było przez gminę.  
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3.1.5.  Promocja miasta przyjaznego rodzinie. Promocja zdrowego stylu życia. 

 

Kontynuowano program wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „Legnica 

przyjazna rodzinie”, który umożliwiał posiadaczom Kart Dużej Rodziny korzystanie z 

wielu ulg i uprawień świadczonych zarówno przez instytucje, podmioty publiczne jak i 

prywatne firmy. W 2019 roku zostały zawarte kolejne Porozumienia z niepublicznymi 

partnerami legnickiego programu wspierania rodzin wielodzietnych. Partnerami 

programu zostały 44 prywatne firmy oraz 27 placówek i instytucji gminnych. W 2019 

roku wydano 2 222 tradycyjne Karty Dużej Rodziny a 1 346 przyznano w formie 

elektronicznej. 

W ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” oraz „Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych” prowadzono profilaktykę przeciw 

uzależnieniom. Zorganizowano lokalne kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw 

na rodzinę”. Celem kampanii było zachęcenie do życia bez przemocy i używek. 

W ramach polityki zdrowotnej jesienią 2019 roku został zrealizowany „Program 

profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60 + na 

2019 rok”. Wskazania do szczepienia przeciw grypie obejmowały głównie osoby z 

grup ryzyka, do których należą między innymi osoby powyżej 65 roku życia oraz 

wszyscy obciążeni przewlekłymi schorzeniami. Informacja o szczepieniach została 

przekazana do lokalnych mediów, a edukacja zdrowotna odbywała się podczas 

konsultacji lekarskich. Ponadto zorganizowano mobilne punkty szczepień w czasie 

obchodów Legnickich Dni Seniora oraz w domach kultury i parafiach na terenie 

miasta. Zaszczepiono 800 osób. 

Realizowano program opracowany przez Fundację Ludzie Jesieni WRP 

dotyczący systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta. Celem przedsięwzięcia 

było podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w 

wieku senioralnym. System umożliwiał pozyskanie niezbędnych informacji o osobie, 

która znalazła się w stanie zagrożenia życia, a była nieprzytomna i potrzebowała 

pomocy. Pozyskanie informacji odbywało się z udziałem odpowiedniej aplikacji, która 

zaczytywała dane medyczne z opaski WRP wyposażonej w chip NFC. 

W ramach społeczno-edukacyjnej kampanii pn. „Zdrowie to u nas rodzinne”, 

skierowanej do rodzin mieszkających na terenie Legnicy, odbyły się liczne zajęcia, 

konferencja oraz spotkania dla mieszkańców promujących zdrowy styl życia. W 

ramach projektu przeprowadzono bezpłatne badanie diagnostyczne składu ciała przy 

użyciu profesjonalnego analizatora.  

W ramach działań związanych z promocją zdrowego stylu życia propagowano 

Legnicki Rower Miejski, jako alternatywny środek komunikacji miejskiej. 

Podejmowano różnorodne formy aktywizowania osób starszych, zapobiegające ich 

marginalizacji, budujące właściwe relacje międzypokoleniowe, zachęcające do 

aktywnego udziału w ofercie edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej miasta. 
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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 2019 r. utrzymano liczbę miejsc 

w funkcjonujących ośrodkach. Jednocześnie, z troską o utrzymanie funkcjonowania 

własnych Domów Pomocy Społecznej, Gmina Legnica otwarta jest na oferty 

podmiotów niepublicznych zgłaszających chęć podjęcia działań w tym obszarze życia 

społecznego. 

W roku 2019 w 33 domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenach innych 

powiatów przebywało łącznie 198 mieszkańców Legnicy. Na pokrycie kosztów ich 

pobytu Gmina Legnica wydatkowała kwotę w wysokości 5 525 001 zł. 

 

 

3.2.2. Budowa miejsc przyjaznych seniorom. 

 

Realizacja zadania wynika z „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych”. 

W 2019 roku działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej przy ul. 

Kościelnej, gdzie powstał m.in. dział aktywizacji osób starszych. Miał on na celu 

aktywizację osób dorosłych w wieku senioralnym oraz współpracę z organizacjami 

społecznymi, co w konsekwencji zminimalizuje ryzyko wykluczenia społecznego. 

Powstanie Centrum Integracji Społecznej stanowiło odpowiedź na postulaty 

zgłaszane przez mieszkańców miasta w ramach konsultacji społecznych 

prowadzonych w związku z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020”. Zrealizowane przedsięwzięcie dało seniorom 

miejsce, gdzie dzięki szerokiej ofercie programowej mogli aktywnie spędzać wolny 

czas. 

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. 

W Legnicy funkcjonował Klub „Senior +”, który swoją działalnością wspierał 

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.  
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W grudnia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego odbyło 

się uroczyste oddanie nowo utworzonego „Kącika Babci i Dziadka”. Projekt 

zrealizowany był przy wsparciu finansowym Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej 

„Porozumienie bez barier” i dotyczył adaptacji i remontu pomieszczenia Domu 

Pomocy Społecznej w Legnicy. Całkowity koszt zadania wyniósł 110 000 zł, z czego 

60 000 zł pochodziło z Fundacji, natomiast pozostała kwota to środki własne miasta. 

Zadanie obejmowało opracowanie projektu aranżacji wnętrza, zakup mebli i 

wyposażenia oraz wykonanie prac remontowo – budowlanych. Wyremontowane 

pomieszczenia dawały przede wszystkim możliwość wypoczynku oraz sprzyjały 

przyjmowaniu gości, rodzin oraz znajomych.  

  
Świetlica w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego. 

 

Legnicka Biblioteka Publiczna współpracowała z instytucjami i 

stowarzyszeniami działającymi na rzecz legnickich seniorów. Była to m.in. Miejska 

Rada Seniorów oraz legnickie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Z myślą o seniorach i 

zarazem słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, organizowany był przez Dział 

Informacyjno–Bibliograficzny i Regionalny Biblioteki cykl ciekawych „Spotkań z 

Książką Regionalną”. Uczestnicy eventów poznali, zobaczyli, usłyszeli oraz 

doświadczyli kolorowej i bogatej historii Dolnego Śląska oraz samej Legnicy. 

Organizowano również warsztaty informatyczne dla seniorów, podczas których 

uczestnicy doskonalili swoje umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego. 

Grupa seniorów cyklicznie uczestniczyła w spotkaniach w ramach sekcji kreatywnej 

„Złote ręce” działającej przy Czytelni Naukowej. W 2019 r. odbyło się blisko 50 takich 

spotkań. Jak co roku, sekcja kreatywna była organizatorem miejskiego happeningu 

podczas Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych. Filia nr 8 

zorganizowała 10 „Kulturalnych spotkań przy książce i herbatce”, podczas których 

uczestnicy poznawali literaturę zawierającą informacje na temat robótek ręcznych i 

rękodzieła. W Filii Dziecięco-Młodzieżowej nr 2 seniorzy spotykali się w ramach 

cyklu pn. „Super babcia, super dziadek”. Spotkania dla seniorów organizowano także 

w Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, która współpracowała z Klubem Seniora 

działającym przy Domu Kultury Kopernik oraz z Domem Pomocy Społecznej w 

Legnicy. W ramach tej współpracy przygotowano m.in. cykl spotkań pn. „Ciekawy 

senior”. 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 

 

70 

Czytelnia Naukowa na co dzień współpracowała z Miejską Radą Seniorów, 

która organizowała swoje spotkania w głównym gmachu Biblioteki. Było to m.in. 

integracyjne spotkanie plenerowe przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji 

działających wśród i dla seniorów w nowo otwartej przestrzeni „Zielono Zaczytani”. W 

siedzibie Biblioteki swoje spotkania przygotowała sekcja malarska Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Legnicy. Natomiast grupa teatralna „Teatr Młody Duchem” wystąpiła 

podczas „Pasowania na Małego Melomana” organizowanego w Parku Miejskim z 

przedstawieniem pt. „Kruszynka”. 

Intensywną działalność prowadziło Centrum Seniora funkcjonujące przy 

Legnickim Centrum Kultury, które regularnie organizowało okolicznościowe zabawy 

taneczne dla seniorów, w tym m.in.: Zabawę Noworoczną 2019, VI Legnicki Bal 

Seniorów, „Zapustny Wieczór”, „Hawajskie rytmy” itp. Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet miało miejsce spotkanie przy kawie i muzyce z ciekawymi kobietami – 

legniczankami pochodzącymi z różnych zakątków świata. Regularnie organizowano 

spotkania o charakterze prewencyjnym i doradczym, o różnorodnej tematyce, np. w 

zakresie: zimowych problemów ze śliskimi chodnikami, pomocy, na którą można 

liczyć z PFRON, Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czy tematów 

dotyczących zdrowia. Odbywały się integracyjne spotkania na powitanie różnych pór 

roku, jak np.: „Wiosna, ach to Ty!”, „Noc świętojańska nad brzegami Kaczawy”, czy 

„Mimozami jesień się zaczyna”. Wybierano Miss i Mistera 65+ czy przeprowadzano w 

Parku Miejskim wspólną gimnastykę przy dźwiękach muzyki. Odbyły się: „Letnie 

spotkanie z Kulturą Ameryki” czy „Przegląd Twórczości Seniorów”, podczas którego 

prezentowane były talenty artystyczne przez legnickich seniorów. W listopadzie 

seniorzy uczestniczyli w „Raucie u Józefa Piłsudskiego” poświęconym pamięci 

Marszałka, z czytaniem pamiętników przy muzyce z lat 30. 

Przy Teatrze im. H. Modrzejewskiej w ramach Klubu Gońca Teatralnego działała 

grupa „Bagażnik, czyli bagaż doświadczeń”, która organizowała warsztaty teatralne 

dla dorosłych i seniorów. W 2019 r. miało miejsce 28 spotkań grupy, a także został 

przygotowany spektakl zaprezentowany w grudniu na Scenie Gadzickiego. 

Na Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2019 roku uczęszczało 450 

słuchaczy, gdzie prowadzono 26 rodzajów zajęć w 53 grupach. Największą 

popularnością cieszyły się zajęcia ruchowe, językowe, turystyczne i komputerowe, 

które organizowano w różnych lokalizacjach m.in. w budynkach szkół, Młodzieżowym 

Centrum Kultury, głównym budynku Biblioteki czy w Świetlicy Terapeutycznej przy ul. 

B. Chrobrego.  

Członkowie Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w III 

Wielkim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie, organizowanym 

cyklicznie przez Fundację Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. Natomiast na zgromadzeniu dolnośląskich uniwersytetów w Szklarskiej 

Porębie pt. „Wsłuchaj się w swoje ciało”, w którym wzięli udział członkowie Rady 

Słuchaczy legnickiej placówki, nawiązano współpracę z Uniwersytetem z Głuszycy, 

Zgorzelca oraz Wałbrzycha. W wyniku współpracy organizowano wspólne wystawy 

oraz wycieczki. 
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Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w Zgorzeleckich 

Spotkaniach Dolnośląskich Seniorów. Coroczne spotkania były organizowane z 

okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, w ramach Konferencji Naukowej ”Życie bez 

bólu” przygotowanej przez Transgraniczny Uniwersytet ze Zgorzelca. 

Chór „Amabile”, składający się ze słuchaczy Legnickiego Uniwersytetu zajął I 

miejsce na VII Przeglądzie Piosenki „Bo radość jest w nas” w Ząbkowicach Śląskich. 

Następnie brał udział w Koncercie Laureatów Twórczości Artystycznie Zakręconych 

Seniorów, który miał miejsce w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław.  

Wiele sukcesów odniosła sekcja malarska, działająca przy Legnickim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Słuchaczki uczestniczące w zajęciach malarskich 

prezentowały swoje prace na kilku wystawach w naszym mieście. 

Od września Uniwersytet działał w nowej siedzibie mieszczącej się w budynku 

Centrum Kształcenia przy ul. Grunwaldzkiej. Dzięki temu słuchacze zyskali nowe, 

atrakcyjne miejsce do zajęć i spotkań. Zmiana miejsca zaowocowała w uruchomieniu 

nowych sekcji tj.: turystycznej, fotograficznej, brydżowej, gier planszowych, filmowej 

oraz literackiej. 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

funkcjonował Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego zadaniem było kształcenie 

słuchaczy, rozwijanie ich sprawności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z 

różnych dziedzin oraz był miejscem spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach i 

inspiracjach. Swoją działalność realizował poprzez m.in. wykłady, seminaria, 

dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, 

mediów oraz przez prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajobrazowej. W 

2019 r. w zajęciach uczestniczyło 155 słuchaczy. 

 

 

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 

realizował zadania z zakresu opieki nad starszymi członkami społeczeństwa. Miał na 

celu poprawę jakości życia seniorów przy jednoczesnym przeciwdziałaniu 

samotności i izolacji społecznej. Jego głównym zadaniem było przygotowywanie 

gorących posiłków, z których skorzystało 475 osób. Zakres świadczonych usług 

obejmował także przygotowanie zajęć, w tym: aktywizujących umysłowo i fizycznie, 

edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, prozdrowotnych, a także celebrujących 

patriotyczne i religijne rocznice. Zorganizowane w Domu Dziennego Pobytu 

warsztaty, zajęcia ruchowe czy spotkania z przedstawicielami różnych firm 

promujących zdrowy styl życia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
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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 2019 r. wystawiła 

łącznie 1 729 patroli, w tym: 1 293 były zmotoryzowane, 361 pieszych, a wspólnie z 

Policją przeprowadzono 75.  

Działania realizowane były na różnych płaszczyznach, a w ich zakres 

wchodziło: 

 objęcie ochroną prewencyjną 121. imprez rekreacyjno - sportowych oraz 

masowych, 

 prowadzenie kontroli ruchu drogowego, w tym obszarze działania ujawniono 

3 936 wykroczeń, które w 818. przypadkach zakończono postępowaniem 

mandatowym, a 320 razy skierowano do Sądu wnioski o ukaranie kierującego. 

Natomiast 2 798 kierowców zostało pouczonych i zobowiązanych do 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego w przyszłości. Sporządzono 

również 1 817 notatek pod nieobecność sprawcy wykroczenia oraz usunięto z 

drogi 170 pojazdów, 

 współdziałanie z Policją i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ratowanie 

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

W tej płaszczyźnie: 

o ujęto i przekazano Policji 3 osoby, 

o chroniono obiekty komunalne i urządzenia 2 razy, 

 prowadzenie działań na rzecz innych jednostek: 

o wywiady dla Wydziału Spraw Obywatelskich UM Legnica - 59, 

o asysta dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału 

Finansowego UM Legnica - 457, 

o asysta rewizorom w środkach komunikacji miejskiej - 5, 

o asysta administratorom budynków przy wejściu do lokalu - 27. 

 przeciwdziałanie wykroczeniom wynikającym z ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2019 r. podjęto 486 

interwencji, 

 prowadzenie działań związanych z rannymi i bezpańskimi zwierzętami 

stanowiącymi zagrożenie dla mieszkańców miasta, w ramach czego podjęto 

195 interwencji,  

 prowadzenie akcji „Śmieci nie spalam”, w ramach której skontrolowano 108 

prywatnych nieruchomości. W wyniku kontroli ujawniono 10 wykroczeń, które 

w 4 przypadkach zakończono postępowaniem mandatowym oraz 

zastosowano 6 pouczeń,  

 prowadzenie współpracy z placówkami oświatowo – wychowawczymi, w 

ramach których prowadzono działania profilaktyczno - wychowawcze 

zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  
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  W 2019 roku Straż Miejska w Legnicy została doposażona w sprzęt 

specjalistyczny do odłowu bezpańskich zwierząt. 

 

3.3.2.  Doskonalenie zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności 

o zagrożeniach. 

 

W 2019 roku miasto Legnica do ostrzegania i alarmowania ludności o 

zagrożeniach wykorzystywało 28 syren sterowanych radiowo.   

W związku z utrzymaniem w gotowości do użycia akustycznego podsystemu 

ostrzegania dokonano napraw i bieżących remontów: 3 syren mechanicznych, 5 

elektronicznych oraz radiowego modułu sterowania syrenami. Sprawność urządzeń 

była systematycznie sprawdzana. Dodatkowo cyklicznie przechodziły przeglądy 

serwisowe. W 2019 roku podsystem akustycznego ostrzegania został uruchomiony 

raz, podczas treningu. Dokonano wtedy kontroli funkcjonowania podsystemu, 

doskonalono umiejętności oraz dokonano realnej oceny sprawności technicznej 

poszczególnych syren alarmowych. 

Przeprowadzono trening Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania 

(SWOiA) miasta Legnicy. W treningu realizowano zadania z zakresu doskonalenia 

obiegu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za wykrywanie zagrożeń, 

alarmowania mieszkańców miasta oraz realizacji alternatywnego alarmowania i 

ostrzegania w przypadku braku energii elektrycznej. 

Zgodnie z „Planem szkolenia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 

województwa dolnośląskiego na 2019 rok” został przeprowadzony wojewódzki 

trening na temat Funkcjonowania wojewódzkiego SWOiA w sytuacjach wystąpienia 

zagrożeń, pod kryptonimem „BURZA - 19”. Podczas treningu odebrano informację o 

zdarzeniu i doskonalono procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz uruchomiono aplikacyjnie wybrane 

elementy Systemu. 

Przeprowadzono ćwiczenie obronne pn. „Przeciwdziałanie Zagrożeniom w 

Cyberprzestrzeni dla Funkcjonowania Sieci i Systemów Teleinformatycznych w 

Administracji Publicznej” pod kryptonimem „WRZESIEŃ 2019”. W ćwiczeniu 

uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta, w ramach którego testowano i doskonalono 

wykorzystanie wszystkich dostępnych kanałów łączności na wypadek wystąpienia 

zakłóceń w przekazywaniu informacji oraz podejmowanie działań naprawczych, w 

zakresie:  

 wprowadzenia stopni alarmowych CRP, 

 stwierdzenia zagrożeń w funkcjonujących systemach teleinformatycznych, 

 podjęcia działań w celu eliminacji stwierdzonych zagrożeń, 

 wprowadzenia całodobowych dyżurów pracowników Wydziału Informatyki 

Urzędu Miasta Legnicy, 

 monitorowania zagrożonych systemów, 

 raportowania o zdarzeniach naruszających bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych do instytucji nadrzędnych. 
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Wybrane elementy SWOiA zostały także uruchomione podczas 

przeprowadzonego ćwiczenia pn. „POŻAR 2019”. W trakcie zajęć realizowano 

zadania związane z zapewnieniem przepływu informacji pomiędzy Powiatowym 

Zespołem Zarządzania Kryzysowego będącym Sztabem akcji, a podmiotami 

ratowniczymi, biorącymi udział w akcji ratowniczo – gaśniczej. Testowano także 

zdarzenia na wypadek zabezpieczania i usuwania niewybuchów. Realizowano 

polecenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zadania z zakresu alarmowania i 

informowania mieszkańców. Ostrzegano ludność miasta o zagrożeniach 

meteorologicznych 2-go i 3-go stopnia poprzez umieszczanie informacji na tablicach 

VMS i z udziałem systemu SISMS. Natomiast komunikaty o zagrożeniach 

meteorologicznych wszystkich stopni przekazywano na stronie internetowej, oraz za 

pośrednictwem maila, faksu czy Facebooka. System SISMS wykorzystywano 

również do informowania mieszkańców o awariach infrastruktury krytycznej, 

powodującej zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarstwa domowego, a o złej jakości 

powietrza informowano wysyłając wiadomość na elektroniczną skrzynkę oraz przez 

zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

3.3.3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na zdegradowanych obszarach miasta. 

 

W ramach zadania został wykonany monitoring wizyjny placu zabaw dla dzieci 

umiejscowiony na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej, 

gdzie zainstalowano 7 kamer. Natomiast na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w 

Legnicy wymieniono uszkodzoną kamerę na szybkoobrotową. Nowe urządzenie 

pozwalało uzyskać lepszej jakości wizję.  

Sieć monitoringu miejskiego tworzyło 55 kamer usytuowanych w różnych 

częściach miasta. W roku 2019 zapewniono utrzymywanie infrastruktury 

teletechnicznej monitoringu miejskiego, zarówno w części światłowodowej, jak i 

radiowej. W ramach rozbudowy sieci uruchomiono stanowisko monitoringu 

miejskiego usytuowanego w budynku Zarządu Dróg Miejskich. Ponadto prowadzono 

bieżący nadzór nad poprawnością funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej 

Stadionu Miejskiego, który stanowił ważny element systemu. System monitoringu 

miejskiego był zintegrowany z zasobami CCTV systemu ITS, który tworzył sieć 

ponad 200 kamer.  

 

3.3.4.  Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście. 

 

W ramach budowy, przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego 

w mieście zamontowano stylizowane latarnie uliczne wraz z okablowaniem w ulicach: 

Oświęcimskiej, św. Elżbiety oraz Złotoryjskiej na odcinku od Rynku do przejścia 

podziemnego. Ponadto zamontowano latarnie uliczne wraz z niezbędnym osprzętem 

na ulicach: 

 Kolbego, na odcinku od ul. Złotoryjskiej do ul. Wojska Polskiego, 

 Okrzei, na odcinku od Grunwaldzkiej do Andersa, 

 Gagarina.  
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Mając na uwadze rzeczową realizację zadania w kolejnych latach, wykonana 

została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia w ul. Kertyńskiego oraz 

dla całego obszaru os. Sienkiewicza. Ponadto wykonano aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego dla zadania w zakresie oświetlenia ulic: Traugutta, Roosevelta, 

Chłapowskiego, Tatarskiej i Mickiewicza.  

W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych 

wykonano doświetlenie przejść na ul. Chojnowskiej pomiędzy ul. Szewczenki i ul. 

Krótką oraz przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Gwiezdną. 
  

3.4.  Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. 

 

3.4.1.  Przebudowa dróg gminnych.  

 

W zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych realizowane były 

następujące zadania: 

 „Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej 

w Legnicy - przebudowa ul. Śląskiej”. W ramach zadania przebudowano ul. 

Śląską na długości 121 m oraz wykonano ciągi piesze o długości 111 m. W 

związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych, Gminie Legnica przyznano dofinansowanie na realizację 

zadania. Wartość zadania stanowiła kwotę 431 854,03 zł, z czego otrzymano 

dofinansowanie 215 927,01 zł,  

 „Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy”. W ramach zadania wykonano część 

robót drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zakończenie 

prac budowalnych zaplanowano na II kwartał 2020 r., 

 „Budowa chodnika przy ul. Działkowej. W ramach zadania wyłoniono 

wykonawcę oraz podpisano umowę na przebudowę chodnika na odcinku od 

ul. Rolniczej do torów kolejowych. Zakończenie prac budowalnych 

zaplanowano na 2020 r.,  

 „Budowa chodnika przy ul. Stanisławowskiej i ul. Lwowskiej”. W ramach 

zadania wykonano: 

o chodnik i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej wraz betonowymi 

obrzeżami,  

o przejście dla pieszych w ul. Stanisławowskiej, 

oraz umocniono skarpy i zlikwidowano dotychczasowe zjazdy, 

 „Budowa chodnika przy ul. Tatrzańskiej”. W ramach zadania:  

o wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, 

o ułożono krawężniki betonowe, 

o uregulowano studnie i włazy, 

 „Budowa parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna”. W 

ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo – 

kosztorysową, 

 „Modernizacja Osi Kartuskiej od ul. Neptuna do ul. Galaktycznej”. W ramach 
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zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Natomiast w 

zakresie rzeczowym wykonano nową kanalizację deszczową na odcinku od ul. 

Galaktycznej do ul. Neptuna. 

 „Budowa aktywnych przejść dla pieszych”. W ramach zadania zamontowano 

tablice pomiaru prędkości w obrębie przejść dla pieszych, w ulicach: 

Sikorskiego, Wrocławskiej, Złotoryjskiej, Jaworzyńskiej oraz al. Piłsudskiego. 

Ponadto w 2019 roku, na terenie miasta Legnicy, realizowano zadania w zakresie 

przebudowy chodników w ramach LBO, co zostało opisane w zdaniu 4.1.1. pn. 

„Realizacja zadań wynikających z partycypacji społecznej – Legnicki Budżet 

Obywatelski” oraz wybudowany został bulwar nad Kaczawą a także przebudowano 

ulicę Nadbrzeżną, co zostało ujęte w zadaniu 4.2.2. pn. „Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie miasta”.   

 

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

al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy. 

 

W ramach zadania został wykonany pierwszy odcinek ul. Sikorskiego tj. od 

przejścia dla pieszych przy Rondzie Niepodległości, w kierunku skrzyżowania z ul. 

Śląską. Przebudowano ul. Sikorskiego na długości 119 m, wykonano zatokę 

autobusową, ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót 

drugiego odcinka tj. od ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej. W grudniu podpisano 

umowę oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano rozbiórkę nawierzchni opaski z 

płyt betonowych. Zakończenie prac budowalnych zaplanowano na 2020 rok.  

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Legnica pozyskała 

dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy”. 

Wartość zadania wyniosła 2 319 756,72 zł, z czego 1 075 000,00 zł to kwota 

dofinansowania. 

 

 

3.5.  Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami 

komunalnymi. 

 

3.5.1. Budowa i przebudowa gminnych lokali mieszkalnych. 

 

Zadanie w zakresie budowy lokali mieszkalnych realizuje Towarzystwo 

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

Legnica posiada udziały. 

W miesiącu sierpniu zakończono budowę budynku mieszkalnego przy ul. K. 

Makuszyńskiego oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania 

został wybudowany 2-klatkowy i 5-kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkalny 

z  44 lokalami mieszkalnymi i 28 miejscami postojowymi. W obiekcie zastosowano 

urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii tj. pompy ciepła pracujące na 
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bazie dolnego źródła ciepła w postaci odwiertów głębinowych i rekuperację. Na 

zagospodarowanym terenie powstały dodatkowe miejsca postojowe, ciągi pieszo-

jezdne, zieleń oraz oświetlenie.  

 
Budynek mieszkalny przy ul. K. Makuszyńskiego 

 

 

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

 

W ramach zadania wykonano przebudowę 9 lokali mieszkalnych 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. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: wymianę 

i uzupełnienie elementów posadzek, remont pieców kaflowych, roboty tynkarskie i 

malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wodno – 

kanalizacyjnej, wymianę urządzeń sanitarnych, remont instalacji elektrycznej i 

wymianę osprzętu, dobudowę komina wentylacyjnego. 

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym pochodzącym z Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

W ramach progrmu pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności 

Romskiej w 2019 r.” wykonano przebudowę 5 lokali mieszkalnych przy ulicy: 

Korczaka 14/2,  Dmowskiego 5/12, Działkowej nr 54/8, Piastowskiej 27/7, Żołnierzy II 

Armii Wojska Polskiego 19/10. Zakres wykonanych prac obejmował m. in.: 

wydzielenie łazienki i toalety, biały montaż, wykonanie instalacji etażowego 

centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznej, gazowej i wodno - 

kanalizacyjnych, wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych, wymianę okien, 

malowanie, montaż kuchenki gazowej oraz remont komórki piwnicznej. 
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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 2019 roku zostały 

zrealizowane następujące zadania:  

 „Tęczowa kraina”. W ramach zadania został wybudowany plac zabaw na 

podwórzu w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Kwiatowej oraz Cmentarnej. 

Zakres robót obejmował m. in. montaż:  

o urządzeń zabawowych i małej architektury tj.: zestawu zabawowego, 

huśtawki bocianie gniazdo oraz wagowej, karuzeli, bujaków, 

o ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej wraz z furtkami, 

o ławek parkowych z oparciem, 

o koszy na odpadki, 

o tablicy dwustronnej z regulaminem oraz tablicy LBO, 

oraz wykonanie wraz z montażem mat przerostowych i obrzeży,  
 

 
Tęczowa kraina 

 

 „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i 

Wigury”. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, 

natomiast realizacja rzeczowa nie była możliwa w ramach środków 

przewidzianych na zadanie LBO, 

 „Droga w Sercu miasta”. W ramach zadania została przebudowana droga 

wewnętrzna w kwartale ulic: Chojnowskiej, Piekarskiej i Rynku. Zakres robót 

obejmował m. in.:  

o przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika na nawierzchnię z kostki 

betonowej, 

o podłączenie 4 wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej, 
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 „Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla bloków Bydgoska 28, 

26, 24”. Zakres robót obejmował m. in.:  

o przebudowę chodnika o nawierzchni betonowej, 

o budowę 40 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 

4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 

o likwidację kolidujących słupów oświetleniowych i fragmentu kablowej 

linii oświetleniowej, 

o montaż słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem,   

 „Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu 

z ul. Nowodworską". Zakres robót obejmował m.in.:  

o budowę chodnika,  

o wycinkę drzew znajdujących się w polu widoczności, na skrzyżowaniu z 

ul. Nowodworską, 

o organizację ruchu docelowego, 

o roboty porządkowe, 

 

 
Chodnik przy ul. Malwowej 

 

 „Słota bez kałuż i błota”. W ramach zadania został przebudowany chodnik i 

droga wewnętrzna z kostki betonowej oraz miejsca postojowe na działce przy 

ul. Heweliusza, w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. 

Piłsudskiego. Zakres robót obejmował m.in.:  

o przebudowę i budowę chodnika na odcinku od ul. Heweliusza do 

pawilonów handlowych przy al. Piłsudskiego 46-54 oraz do kładki dla 

pieszych nad ul. Piłsudskiego, 

o budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od 

istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej do terenu przed pawilonami 

handlowymi, 

o budowę 12 miejsc postojowych, w tym 1 dla pojazdu osoby 

niepełnosprawnej, wykonanych z ażurowych płyt betonowych, 

o wykonanie oznakowania drogowego, 

o budowę kanalizacji deszczowej, 

o budowę oświetlenia ulicznego, 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 

 

80 

 „Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w 

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2”. W 

ramach zadania zostało przebudowanych 15 boksów. Zakres robót obejmował 

m. in.:  

o wymianę posadzek i okładzin ściennych na umożliwiające utrzymanie 

higieny, 

o przebudowę systemu odprowadzającego ścieki, 

o wymianę zużytych włazów wahadłowych na bezpieczne dla zwierząt, 

o zakup przenośnego namiotu, ławek i stołów, 

 „Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o 

nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy 

wiekowej”. W ramach zadania wykonano: 

o demontaż istniejących bramek, 

o nawierzchnię poliuretanową wraz z malowaniem białych linii na boisku,  

o chodnik z kostki betonowej typu polbruk na podbudowie z kruszywa 

łamanego,  

oraz zamontowano: 

o bramki aluminiowe,  

o piłkochwyty z siatki polipropylenowej,  

o metalowe ławki parkowe z oparciem drewnianym i bez oparcia, 

o stół do gry w chińczyka i szachy z siedziskiem drewnianym, 

o kosze na śmieci, 

o tablicę informacyjną z regulaminem, 

 „Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. 

Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji.” W ramach zadania wykonano:  

o rozbiórkę fragmentu istniejącego ogrodzenia tj. metalowych paneli wraz 

ze słupkami i obrzeżami,   

o nawierzchnię trawiastą, z maty przerostowej oraz wysypaną piaskiem 

pod wybranymi urządzeniami zabawowymi, 

o demontaż i ponowny montaż 3 szt. ławek parkowych na wskazanym 

przez lidera projektu miejscu,  

oraz zamontowano 

o urządzenie wielofunkcyjne typu „statek”, wyposażone w: zjeżdżalnię, 

wieżę z mostkiem, mostki, tunele, wejście linowe i wspinaczkowe,  

o stoły do gier towarzyskich z planszami do gry w szachy oraz chińczyka 

z betonowym blatem i drewnianymi ławkami, 

o betonowy stół do gry w piłkarzyki,  

o panele edukacyjne,  

o podwójne huśtawki łańcuchowe, wyposażone w siedziska: bocianie 

gniazdo, koszyczek i siedzisko płaskie,   

o piłkochwyty z siatki polipropylenowej,  

o metalowe ławki parkowe z siedziskiem i oparciem,  

o drewniane stoły piknikowe,   

o drewniane leżaki,  
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o koparkę do piasku,  

o ogrodzenie z demontażu, 

o tablicę informacyjną z regulaminem, 

o tabliczki informujące o zakazie wprowadzania psów,  

 „Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci 

umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei 

Rzeczypospolitej 128”. W ramach zadania wykonano:  

o podłoże z płyt SBR/EPDM pod urządzenia, 

o modernizację części istniejących urządzeń zabawowych, 

o dobudowę części chodnika od strony głównego wejścia do przedszkola 

z kostki typu polbruk, 

oraz zamontowano: 

o urządzenia zabawowe, w tym m.in.: duży zestaw zabawowy, potrójną 

huśtawkę z bocianim gniazdem, domek sensoryczny, karuzelę 

tarczową, piramidkę z tunelami, wspinaczkę, bujaki, ważkę na 

sprężynie,  

o metalowe ławki z siedziskami i oparciami,  

o kosze na śmieci,  

 „Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy 

ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie”. W ramach zadania zamontowano: 

o lampy solarne, 

o ławki parkowe, 

o tablicę informacyjną, 

oraz wykonano ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej i żwirowej na 

podbudowie oraz wysiano trawę.  

 

 
Ścieżka w okolicy ul. Warmińskiej i Pomorskiej 

 

 

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. 
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W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w kwietniu 2019 r. 

zawarto umowę na realizację prac projektowych. W ramach prowadzonych prac 

przeprowadzano m.in. uzgodnienia dotyczące geometrii ronda i obiektów na placu. 

 

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

nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych oraz dialogu 

społecznego. 

 

Do promocji idei Smart City wykorzystano wszelkie dostępne środki 

promocyjne tj. udostępniano informację poprzez stronę www.legnica.eu, 

przekazywano serwis dla mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich z 

najnowszymi newsami. Prowadzono działania promocyjne z udziałem mediów 

społecznościowych, magazynu legnica.eu oraz przygotowywano kampanie 

informacyjne w zakresie wykorzystywanych nowoczesnych rozwiązań w mieście, 

m.in. w temacie zagadnień dotyczących platformy e-urząd, https://e-

urzad.legnica.eu/baza-wiedzy/. 

 

 

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. 

Kontynuowano rozpoczętą w 2018 roku rewitalizację budynków przy ulicy: H. 

Pobożnego 19, 20 i 21 w zakresie: 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. Zakończenie prac 

budowlanych zaplanowano na 2020 r.  

Mając na uwadze planowany remont kolejnych kamienic, dla budynku 

mieszkalno-użytkowego przy ul. H. Pobożnego 13 wykonana została dokumentacja 

zmieniająca wielobranżowy projekt budowlany. Zamiana dotyczyła przebudowy 

pomieszczeń usługowych zlokalizowanych w części parterowej obiektu. 
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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. W swej treści obejmuje działania 

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

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

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.  

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

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

Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.” W lipcu 2019 r. zakończono 

czynności odbiorowe i przekazano obiekt użytkownikowi. W ramach zadania została 

przeprowadzona adaptacja budynku 5 kondygnacyjnego wraz z piwnicą o łącznej 

kubaturze 3 300 m2 i powierzchni użytkowej 865,19 m2 oraz zagospodarowano teren 

o powierzchni 0,16 ha. Zakres wykonanych prac obejmował m. in.:  

 rozbiórkę komina stalowego i fundamentu żelbetowego,  

 wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze,  

 roboty ogólnobudowlane budynku tj.: rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie, 

tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, izolacyjne, elewacyjne, dekarskie, 

 wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego, 

 instalacje: wewnętrzne sanitarne, grzewcze z węzła cieplnego, elektryczne i 

odgromowe oraz niskoprądowe.  

Teren przy Centrum Integracji Społecznej 

 

Wyremontowany obiekt został wyposażony w: meble, sprzęt AGD, komputery, 

pomoce dydaktyczne, gry, sprzęt komputerowy i elektryczny oraz akcesoria.  

Natomiast na zagospodarowanie terenu wchodziły prace, w ramach których 

wykonano m. in.: ogrodzenie, drogę wjazdową, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, 

boisko do siatkówki i koszykówki, montaż elementów siłowni plenerowej, parking, 

plac gospodarczy, wjazd do bramy przejazdowej oraz zbudowano zjazd w pasie 
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drogowym. Na terenie przy budynku dokonano nadzoru przyrodniczego, przycięto 

drzewa oraz przeprowadzono działania w zakresie pielęgnacyjnym zieleni.  

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wnioskowana wartość projektu wyniosła 

6 657 492,98 zł, z czego 3 226 165,59 zł to dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 316 567,48 zł pochodziło z Budżetu 

Państwa.   

„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 

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 lipcu 2019 r. 

nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania. Zakres wykonanych 

prac obejmował m. in.: 

 przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowo-betonowej, na fragmencie z 

kontrapasem rowerowym oraz z miejscami postojowymi, 

 przebudowę chodników z kostki kamiennej i płyt granitowych, 

 budowę bulwaru z kostki kamiennej i płyt, 

 uzupełnienie oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem, 

 usunięcie kolizji z sieciami i wybudowanie kanalizacji deszczowej i 

teletechnicznej sieci Legmann, 

 modernizację sieci wodnej.  

Bulwar nad Kaczawą na ulicy Nadbrzeżnej 

Ponadto mając na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do bulwaru dla osób 

niepełnosprawnych, zastosowano kostkę ryflowaną przy przejściach dla pieszych - 

dla osób niedowidzących. W ramach zadania została przeprowadzona rewitalizacja 

ternu o powierzchni 0,47 ha. 
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Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wnioskowana wartość projektu wyniosła 

3 343 450,62 zł, z czego 1 253 864,33 zł to kwota dofinansowania.   

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”. Zadanie nie zostało ujęte w obecnie 

obowiązującym Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Legnicy. 

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 2023-2025. 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 2019 

roku. 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont 

ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”. Realizację zadania 

planuje się ze środków własnych budżetu gminy w kolejnych latach. 

Kluczowe dla realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 

na lata 2015-2020” zadania zostały zrealizowane. Natomiast pozostałe, które nie 

otrzymały dofinansowania ze środków unijnych, w tym zadania uzupełniające z Listy 

B, planowane są do realizacji, w miarę możliwości finansowych Gminy Legnica w 

latach następnych. Ich postęp zostanie opisany w Sprawozdaniu z realizacji zadań 

zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 Plus w następnych 

latach. W związku z powyższym zadanie 4.2.2. pn. „Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie miasta” uznaje się za zrealizowane i zakończone. 

 

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 poprzednich latach podjęto próby pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację zadania, co zakończyło się niepowodzeniem, ze względu na 
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niewystarczające środki finansowe przeznaczone na realizację konkursu lub 

konieczność przeprowadzenia całości prac w roku pozyskania środków. Brak 

środków zewnętrznych na realizację zadania uniemozliwiło jego realizację.  

 

4.3.2.  Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby 

Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo - koncertową. 

 

Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Legnicy realizację 

zadania zaplanowano na lata 2023-2024. 

 

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. 

 

Zakończono prace nad programem funkcjonalno - użytkowym zespołu 

zabytkowego Palmiarni. W sierpniu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie 

pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych obiektów  

zespołu Zabytkowego Palmiarni z podziałem na dwa etapy. Etap I - obejmuje 

dokumentację dla Palmiarni, szklarni ciepła i mnożarek. Natomiast etap II – zawiera 

dokumentację rewitalizacji magazynu szachulcowego, magazynu murowanego oraz 

budynku administracyjno - gospodarczego. W związku z wymogiem stawianym przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i koniecznością wymiany pokrycia 

dachowego obiektu Palmiarni na szkło, rozszerzono zakres prac o szczegółową 

ekspertyzę zawierającą obliczenia statyczne konstrukcji jako uzupełnienie oceny 

stanu technicznego. 

W 2019 roku na terenie Palmiarni prowadzone były drobne naprawy związane 

z bieżącym utrzymaniem obiektów. Wykonano również prace pielęgnacyjne fauny 

flory oraz założone zostały kolekcje roślin pustynnych.  

Na terenie Palmiarni kontynuowane były spotkania i warsztaty o charakterze 

edukacyjno-rekreacyjnym. Prowadzono zajęcia edukacyjne oraz półkolonie dla dzieci 

i młodzieży z całego regionu, w tym dzieci niepełnosprawnych. Zorganizowane 

zostały również imprezy otwarte, takie jak V Urodziny Mini ZOO, Gwiezdna Arena 

"ŚWIĘTOWISKO", Międzynarodowy Dzień Pszczół, II Rodzinny Ekobieg w Lasku 

Złotoryjskim - mobilna palmiarnia, Wiosna od Podszewki - w ramach akcji „Zrywam z 

plastikiem", a także Dzień Babci i Dziadka. 
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Palmiarnia z okazji Narodowego Święta    Zajęcia warsztatowe 

Niepodległości       

 

5.1.2. Adaptacja Lasku Złotoryjskiego pod potrzeby rekreacji. 

 

W 2019 r. na terenie głównej polany w północnej części Lasku Złotoryjskiego 

zamontowano dwa stoły pingpongowe, które również służyły jako piknikowe. 

Dodatkowo, by umożliwić wypoczynek stoły zostały wyposażone w ławki granitowe a 

teren pod stołami został wyłożony kostką granitową. Do tego celu wykorzystane 

zostały materiały pochodzące z demontażu z terenów miejskich tj. granitowe 

krawężniki i kostka. Nowo wyposażone miejsca cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem.  

 

 

5.1.3. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. 

 

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy 

fontann, a w październiku 2019 r. został przekazany plac budowy. Rozpoczęto roboty 

ziemne, rozbiórkowe oraz prace związane z usunięciem drzew. Dokonano 

uszczegółowienia technologii fontanny.  

Ponadto w Parku Miejskim został zamontowany zdrój uliczny.  

Została wykona kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa na 

modernizację wejścia do Parku przez wał od strony ul. Wodnej, w zakresie: 

 przebudowy chodnika – przejścia przez wał przeciwpowodziowy na ul. 

Bielańskiej, 

 projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego między skrzyżowaniem ul. 

Bielańskiej z ul. Strzelecką a terenem międzywala rzeki Kaczawy i ciągu 

pieszo -rowerowego umożliwiającego przejście dla pieszych i przejazd dla 

rowerów oraz wózków inwalidzkich, 

 oznakowania drogowego i opracowania projektu oznakowania na czas 

przebudowy.  
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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 wyniku przeprowadzonej procedury w 2018 roku został wyłoniony 

wykonawca, z którym zawarto umowę na wykonanie przejazdu klasy F na 3 550 

kilometrze linii kolejowej nr 289 relacji Legnica – Rudna Gwizdanów. Data 

zakończenia prac została ustalona na czerwiec 2019 r. Termin zezwolenia na wejście 

z robotami w międzytorze, wyznaczony przez PKP nie pozwolił na realizację zadania. 

Umowa z wykonawcą została rozwiązana z winy innego organu tj. PKP, z którym 

uzgodnienia trwały ponad rok, co w konsekwencji uniemożliwiło realizację zadania. 

Planuje się realizację zadania w 2020 roku. 

 

5.2.2.  Modernizacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych, w tym urządzeń 

ochrony p. powodziowej na obszarze miasta. 

 

W 2019 roku na obszarze miasta przeprowadzono liczne prace 

modernizacyjne i konserwacyjne urządzeń wodnych oraz urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej. W ramach tych prac zrealizowano zadania takie jak: 

 „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy”. Ze względów 

zarówno przeciwpowodziowych jak i estetycznych przeprowadzono prace 

porządkowe w międzywalu rzeki Kaczawy. W ramach zadania wykonano 

koszenie międzywala wraz ze skarpami odwodnymi wałów 

przeciwpowodziowych.  

Ponadto Gmina Legnica zawarła porozumienie z Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy w zakresie 

współfinansowania utrzymania międzywala rzeki Kaczawy, 

 „Remont i konserwacja urządzeń wodnych”. Po okresie intensywnego wzrostu 

porostów, traw i krzewów przeprowadzono konserwację: 

o Młynówki od jazu na rzece Kaczawa w rejonie ul. Jaworzyńskiej do 

ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim oraz w obrębie 

geodezyjnym Piekary Stare wraz z terenem pomiędzy Młynówką a 

rowem w rejonie ul. Pątnowskiej, 

o rowu K-8  w obrębach: Winiary i Nowe Osiedle, 

o Kanału Rzeszotarskiego od wlotu do Zbiornika Kormoran do ujęcia 

wody z rzeki Lubiatówka. 

Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: 

o ręczne i mechaniczne wykoszenie wraz z wygrabieniem gęstych 

porostów ze skarp, 

o zabudowę wyrw brzegowych, 
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o wykonanie opaski z kiszki faszynowej, 

o wywiezienie części porostu traw na składowisko odpadów, 

o usuwanie namułów, 

o udrożnienie i likwidację przetamowań, 

o hakowanie lustra wody, 

o podcięcie zwisających konarów, 

o oczyszczenie terenu ze śmieci i usuwanie zatorów z gałęzi i śmieci. 

Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w 

Legnicy zrealizowało następujące zadania: 

 utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Kaczawy, w zakres prac 

wchodziło koszenie porostów z powierzchni wałów oraz lokalna wycinka 

krzewów, 

 utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Woda, gdzie 

przeprowadzono koszenie porostów z powierzchni wałów, 

 usunięcia padliny z koryta rzeki Kaczawy w rejonie ul. Bielańskiej. 

Ponadto w ramach zadania systematycznie prowadzono prace związane z  

utrzymaniem i konserwacjom wylotów kanalizacji deszczowej w zakresie 

wynikającym z pozwoleń wodno-prawnych do rzek: Kaczawa, Wierzbiak, Kopanina 

oraz Czarna Woda. 

 

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. 

 

Budowa bulwaru wzdłuż wałów przeciwpowodziowych z elementami do 

wypoczynku i rekreacji była realizowana 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”. Prace budowalne zostały zrealizowane, co 

opisano szczegółowiej 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 ciągu roku na bieżąco aktualizowano informacje udostępniane w aplikacji 

mobilnej „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 
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Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Miejskich Punktach Elektroodpadów. 

Ponadto z powodu zmian w prawie w zakresie segregacji odpadów od 01.01.2020 r. 

zintensyfikowano promocję kampanii „Legnica Segreguje” z udziałem mediów 

społecznościowych, zwłaszcza wykorzystując do tego live na fanpageu Miasto 

Legnica, a także tworząc grupę na profilu FB miasta.  

Ponadto od marca 2019 r. kontynuowano kampanię informacyjną „Zrywam z 

plastikiem”, która miała na celu edukowanie mieszkańców w zakresie ograniczania 

jednorazowych odpadów plastikowych i idei zero/mniej odpadów na rzecz 

ekologicznych rozwiązań. W ramach społecznej i ekologicznej akcji prowadzone były 

działania warsztatowo - edukacyjne w szkołach podstawowych oraz 

ponadpodstawowych, stowarzyszeniach, instytucjach miejskich a także w przestrzeni 

miejskiej. Do akcji przyłączyły się instytucje miejskie, szkoły, firmy, w tym 

gastronomiczne, stowarzyszenia, a także mieszkańcy. Promocja odbywała się z 

udziałem przygotowanych materiałów audio-wizulnych, graficznych, internetowych, 

informacji zamieszczanych na portalu www.legnica.eu, newsów dla mediów, a także 

artykułów w magazynie miejskim legnica.eu. Przygotowano wkład merytoryczny do 

kampanii medialnej oraz przygotowano film promujący projekt, instruktażowy, a także 

filmy relacjonujące warsztaty ekologiczno-artystyczne. 

Doskonałą promocją dla zdrowego i inteligentnego miasta były wydarzenia 

odbywające się w Legnicy. We wrześniu 2019 r. na Rynku zorganizowano 

wydarzenie pn. „II Legnickie Święto Działkowca i Pszczelarza”. Uroczystość miała na 

celu promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia. W programie święta znalazły 

się koncerty lokalnych zespołów muzycznych, konkursy ze sceny, występy, prelekcje 

o tematach ekologicznych, warsztaty rękodzieła oraz pokazy miodobrania. Na 

specjalnie przygotowanych stoiskach można było spróbować oraz zakupić domowe 

przetwory i pszczele produkty z lokalnych pasiek. Odbyły się również pokazy 

modelowej działki, pokazy gołębi pocztowych oraz warsztaty sadzenia roślin. Szef 

Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie wyróżnił Prezydenta Miasta 

Legnicy statuetką za wieloletnie zasługi dla polskiego pszczelarstwa. 

 

  
Legnickie Święto Działkowca i Pszczelarza 

 

W 2019 roku Gmina Legnica po raz trzeci dołączyła do Manifestu Gmin Przyjaznych 

Pszczołom. Była to inicjatywa organizowana w ramach programu “Z Kujawskim 
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pomagamy pszczołom”. Po raz pierwszy miasto Legnica zostało wyróżnione za 

działania na rzecz pszczół i owadów zapylających oraz edukację mieszkańców. 

 

  
Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom 

 

 

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: 

 „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - 

Termomodernizacja budynków szkoły”. Kontynuowano prace rozpoczęte w 

2018 roku w zakresie termomodernizacji obiektu dydaktycznego. Wykonany 

został projekt budowlany zmian dotyczący przebudowy istniejącej oranżerii 

oraz uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Wykonane zostały roboty 

budowlane w zakresie prac: przygotowawczych, rozbiórkowych, 

termomodernizacyjnych dachu, murowych, docieplenia elewacji od strony 

boiska i wejścia głównego oraz wymieniono stolarkę zewnętrzną. Wykonano 

prace zamienne na świetlikach, instalację odgromową oraz przebudowano 

dwa balkony i wykonano roboty przy wejściu głównym. Zakończono prace 

związane z naprawą czapek kominowych, klamrowaniem ścian i likwidacją 

murków przed szkołą. Dodatkowo w listopadzie 2019 r. zawarto umowę na 

roboty budowlane polegające na malowaniu elewacji budynku stołówki, 

elewacji łącznika i północnej ściany sali gimnastycznej oraz montaż siatek na 

kominach, które do końca roku zostały założone.  

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wnioskowana 

wartość projektu wyniosła 5 841 298,30 zł, z czego 3 321 973,37 zł to kwota 

dofinansowania, 
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 „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - 

Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń 

mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne”. Uzyskano zmianę pozwolenia 

na budowę obejmującą adaptację byłych pomieszczeń mieszkalnych z 

przeznaczeniem na bibliotekę i istniejącej biblioteki na salę lekcyjną. W wyniku 

przetargu nieograniczonego w maju 2019 r. rozpoczęto realizację robót. 

Wykonano m.in. prace: murarskie, malarskie, posadzkarskie oraz roboty 

związane z: przebudową byłej biblioteki i mieszkania, dociepleniem elewacji i 

dachu przybudówki i łącznika oraz wymieniono kratki wentylacyjne i pokrycie 

dachowe. Pomalowano balustrady i biegi schodowe oraz grzejniki. 

Przeprowadzano roboty wykończeniowe w zakresie: wymiany wykładziny i 

stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym, remontu dachu i 

malowania sufitu dużej sali gimnastycznej oraz prace związane z instalacją 

elektryczną i sanitarną, 

 „Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb 

Fundacji Teatr Avatar”. W ramach zadania została wykonana 

termomodernizacja dachu w sali gimnastycznej. Zadanie wynika z „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla 

miasta Legnicy na lata 2015-2020”. 

Ponadto w budynkach użytkowych zlokalizowanych przy ul. Zielonej 5/6 i 7 

rozpoczęto prace w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania z planowanym terminem zakończenia w roku 2020. 

 

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". 

 

Podobnie jak w poprzednich latach w 2019 roku przyjmowano oraz 

weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez 

mieszkańców inwestycje, w zakresie wymiany ogrzewania na ekologiczne. Łącznie 

złożonych zostało 336 wniosków, które zostały ocenione pod kątem kompletności i 

poprawności wypełnienia. W celu potwierdzenia wykonania inwestycji komisja 

przeprowadziła 241 wizji w lokalach. Podpisano 237 umów dotacji z mieszkańcami 

wykonującymi inwestycje i wypłacono kwotę 1 507 339,19 zł. Dla złożonych 

wniosków został obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: 

PM2,5, PM10, SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren). 
 

5.3.4.  Wymiana taboru autobusowego. 

 

W 2019 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy 

nie dokonało wymiany autobusów w posiadanym taborze. Na koniec roku Spółka 

eksploatowała łącznie 64 autobusy.  

Na podstawie zawartej w 2018 roku umowy został opracowany dokument pn. 

„Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”. Jest to dokument 
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strategiczny, opracowany z udziałem mieszkańców Legnicy, przy pomocy którego 

miasto odpowiadać będzie na wyzwania rozwijającego się rynku elektromobilności i 

paliw alternatywnych. Wyznacza kierunki działań i określa przedsięwzięcia służące 

wdrażaniu elektromobilności. Główne planowane obszary wsparcia elektromobilności 

w Gminie Legnica to m.in.: 

 zwiększenie udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych we flocie pojazdów 

wykorzystywanych do zadań publicznych, w tym zbiorowego transportu 

publicznego, 

 rozwój i unowocześnienie infrastruktury komunikacji miejskiej oraz sieci 

punktów ładowania pojazdów elektrycznych, 

 rozwój alternatywnych form przemieszczania się, w tym rowerem, 

 działania edukacyjne, 

 rozwój inteligentnych rozwiązań miejskich w sferze transportu indywidualnego 

i zbiorowego. 

Opracowanie dokumentu zostało zrefundowane w kwocie 42 435,00 zł ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach naboru 

programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia 

rozwoju elektromobilności”. 

 

5.3.5. Inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz 

systemami zarządzania ruchem i energią. 

 

W Legnicy systematycznie wymieniano oświetlenie miejskie ze starych 

nieefektywnych latarni na nowe, energooszczędne. Nowoczesne systemy 

oświetleniowe poprawiły estetykę, wpłynęły na oszczędności dla miasta wynikające z 

ich użytkowania oraz zapewniły mieszkańcom większe bezpieczeństwo. Nowe, 

energooszczędne oświetlenie zostało wykonane przy ulicach: 

 Złotoryjskiej, 

 Oświęcimskiej,  

 św. Elżbiety, 

 Kolbego, 

 Okrzei, 

 Gagarina.  

Szczegóły dotyczące realizacji zadania zostały opisane w zadaniu 3.3.4. pn. 

„Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”. 

 

5.3.6.  Wdrożenie systemu roweru miejskiego. 

 

Kontynuowano realizację umowy na świadczenie kompleksowej usługi 

użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na 

umożliwieniu wypożyczenia rowerów. W 2019 roku liczba stacji została zwiększona z 

12 do 15, natomiast ilość rowerów wzrosła o 34 i wyniosła 134 sztuki. Na tą ilość 

składały się 122 rowery standardowe oraz 12 specjalnych. Łączna ilość wypożyczeń 
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w porównaniu z poprzednim rokiem była dwukrotnie większa i wyniosła 94 736. 

Podobny wzrost odnotowano w przypadku liczby użytkowników, gdzie na koniec 

sezonu zarejestrowanych było 11 657 osób.  

 

System roweru miejskiego 

 

Największą popularnością cieszyły się przejazdy w obu kierunkach, na trasie: pl. 

Wilsona - Piłsudskiego/Horyzontalna, gdzie odnotowano łącznie 3 254 kursy. 

Użytkownicy najczęściej korzystali z rowerów w godzinach popołudniowych i 

wieczornych. Szczyt wypożyczeń przypadał na godzinę 19-tą. Podobnie jak w latach 

poprzednich, większość podróży, bo aż 65% trwało nie więcej niż 15 minut i w 

związku z tym były bezpłatne.   

 

Rower Miejski 2018 rok 2019 rok 

Stacje 12 15 

Rowery standardowe 98 122 

Rowery specjalne 12 12 

Użytkownicy 6 858 11 657 

Wypożyczenia 44 264 94 736 

źródło: dane własne Urzędu Miasta Legnicy, Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym 

 

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.). 

 

Kontynuowana była kampania promocyjna „Zrywam z plastikiem”, która miała 

na celu edukowanie mieszkańców w zakresie ograniczania używania jednorazowych 

opakowań plastikowych i idei zero/less waste na rzecz ekologicznych rozwiązań. 

Dodatkowo kampania zachęcała szkoły, instytucje i firmy z rożnych sektorów biznesu 

do podjęcia własnych działań ekologicznych w zamian za promocję oferowaną przez 

miasto w postaci przygotowania materiałów audio-wizualnych, relacji fotograficznych, 

promocji w mediach i na stronie serwisu legnica.eu. W ramach akcji zorganizowano 
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konferencję prasową dla partnerów, a także wsparto organizację niektórych 

wydarzeń, w tym: 

 warsztaty, happening dla rodzin z dziećmi: „Wiosna od podszewki. Zrywam z 

plastikiem”, 

 warsztaty z eko biżuterii, robienia eko torby podczas Festiwalu Srebra oraz 

działań Otwartej Pracowni Sztuki, 

 warsztaty i pogadanki w szkołach i przedszkolach oraz domach kultury, które 

zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta i LPGK,  

 bieg sportowy ograniczający jednorazowy plastik,  

 szkolne warsztaty Let’s Puf zorganizowane pod szyldem akcji, 

 zachęcano do picia legnickiej kranówki z papierowych kubeczków podczas 

imprez miejskich. 

   
Kampania informacyjna  „Zrywam z plastikiem” 

 

Ponadto na portalu społecznościowym Facebook prowadzono konkursy, które 

miały na celu przekazywanie mieszkańcom Legnicy informacji na temat właściwego 

postępowania z odpadami. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy odbyły się VI 

Międzyszkolne Zawody Przyrodnicze pod hasłem "Ziemia wolna od plastiku". Akcja 

miała na celu: uwrażliwianie uczniów na otaczające zjawiska przyrodnicze, 

kształtowanie umiejętności planowania i wykonywania doświadczeń, rozwijanie 

zainteresowań do przedmiotów przyrodniczych, ćwiczenie umiejętności wykonywania 

obliczeń w przedmiotach przyrodniczych, pracy w grupie oraz kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. Dodatkowo została wygłoszona prelekcja nt: "Selektywnej zbiórki 

odpadów". Omówiono model gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący 

na terenie miasta oraz promowano kampanię "Zrywam z plastikiem".  

W 2019 roku już po raz XX odbył się finał konkursu pn. "Czyściciel Świata", 

współorganizowany przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja", Urząd Miasta 

Legnica oraz Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Legnickie szkoły i 

przedszkola zebrały: 14 278 kg makulatury, 156 kg puszek, 1 813 kg baterii, 4 017 kg 

nakrętek oraz 368 kg tworzywa sztucznego w postaci butelek PET. Laureaci również 

wysłuchali wykładu pt.: "Odpady, problem globalny i problem każdego z nas", gdzie 

zostały omówione dobre praktyki związane z kampanią Zero Waste, a także 

promowano akcję "Zrywam z plastikiem". 
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Specjalnie dla uczniów w Rynku została zorganizowana akcja „Zrywamy z 

plastikiem”, gdzie zaprezentowano sposób segregowania odpadów, pokazano, jak 

pracują śmieciarki oraz rozdawano gadżety.  

W ramach „Legnickiej Jesieni Miedzianej” organizowanej przez Towarzystwo 

Miłośników Legnicy Pro Legnica, przedstawiciele Urzędu Miasta przeprowadzili 

lekcje pokazowe dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Mówiono o nowych 

zasadach gospodarowania odpadami obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. Dużą 

atrakcją dla dzieci był pokaz pojazdu odbierającego odpady komunalne. Pracownicy 

LPGK zaprezentowali sposób mycia i dezynfekcji pojemników na odpady, a także 

sposób odbioru szkła z pojemników typu „dzwon”. Prowadzący warsztaty zachęcali 

również do przyłączenia się do miejskiej akcji „Zrywam z plastikiem”. Na zakończenie 

przedstawiciele Towarzystwa Pro Legnica rozdawali mieszkańcom miasta 

własnoręcznie uszyte ze starych firanek woreczki na owoce i warzywa. 

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii była także stałym elementem 

działań podejmowanych przez legnickie instytucje kultury. Szczególnie aktywną 

działalność przejawia Legnicka Biblioteka Publiczna, która w 2019 r. zorganizowała:  

 wystawę zdjęć przyrodniczych „FOTO EKO”,  

 X Przegląd Form Teatralnych „Mali aktorzy dla ekologii”,  

 VII Międzyszkolny Maraton Ekologiczny “Zagrożenia ekologiczne”,  

 Naukowy Piknik Ekologiczny na XXV-lecie Ekobiblioteki,  

 konkursy plastyczne: „Mała pszczoła wiele zdoła” i „Ptaki w mieście”,  

 konkurs czytelniczy „Ekologia na wesoło”, 

 sesję popularnonaukową „Pszczoły to więcej niż miód”, 

 XIII Turniej Wiedzy Ekologicznej „Misja klimat”, 

W działania na rzecz ekologii aktywnie włączyło się również Młodzieżowe 

Centrum Kultury organizując: 

 otwarcie wystawy Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „Czysta woda”, 

 XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2019”, 

 otwarcie wystawy Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „Ekologiczny 

samochód moich marzeń”, 

 otwarcie wystawy Rejonowego Konkursu Plastycznego „Sprzątanie to fajne 

zadanie”, 

 podsumowanie projektu „Zdrowie i środowisko - Ratujmy pszczoły” i otwarcie 

wystawy „Pszczółka moja przyjaciółka”. 

W ramach wspierania działań ekologicznych zakupiono nagrody dla uczestników i 

laureatów: 

 Dolnośląskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pn. „W magicznym 

lesie”, 

 Miejskiego Konkursu Plastycznego pn. „Pszczółka moja przyjaciółka”,  

 XVIII Regionalnego konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „Chrońmy 

Przyrodę Ojczystą”.  
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5.4.2. Kampania informacyjna, edukacyjna oraz promocyjna Smart City z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Prowadząc kampanię informacyjno-edukacyjną, a także mając na uwadze 

dotarcie do szerszego grona odbiorów na bieżąco publikowano wszystkie informacje 

w zakresie nowego systemu i sposobu segregowania odpadów. 

W placówkach oświatowych przeprowadzano lekcje edukacyjne dotyczące 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także lekcje związane z 

ograniczeniem używania jednorazowego plastiku.  

W miesiącu październiku została zorganizowana Ogólnopolska Konferencja 

„Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2019 - V ponadregionalna 

wymiana doświadczeń”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele: samorządów, 

instytucji naukowo–badawczych i wdrożeniowych, gmin, związków międzygminnych, 

organizacji ekologicznych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, a także firm produkujących lub dostarczających pojemniki na odpady 

komunalne oraz mieszkańcy. Firmy związane z gospodarką odpadami 

zaprezentowały bogaty przekrój swoich usług i rozwiązań technicznych na stoiskach 

reklamowych. Kolejny już raz ideą krajowego spotkania była ponadregionalna 

wymiana sześcioletnich już doświadczeń w zakresie: prawnych aspektów gospodarki 

odpadami komunalnymi, w tym regulacji prawnych postępowania z bioodpadami. 

Konferencja miała na celu omówienie najnowszych zmian, form współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego, kryteriów finansowania i wykorzystania 

odpadów w gospodarce niskoemisyjnej. 

W ramach konferencji „Bezpieczny senior w centrum” przeprowadzona była 

prelekcja o tematyce "ECO Senior", gdzie promowano selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych i dążenie do ich zmniejszenia. 

 

5.5.  Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami.  

 

 

5.5.1.  Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

 

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy została podpisana 

umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części 

do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”. Nowa 

instalacja przyczyni się do zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania 

poprzez zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych wydzielonych 

z komunalnych odpadów zmieszanych. 

Do końca 2019 roku wykonano wszystkie roboty budowlane związane z 

wybudowaniem nowej hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz około 

85% prac w zakresie dostawy i montażu nowoczesnej linii sortowniczej odpadów 
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komunalnych. W ramach zadania wykonano: 

 halę sortowniczą tj. sortownię nr 2, o powierzchni 3 060 m2, w której 

zainstalowano linię do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, w 

tym: rozrywarkę worków, stację nadawczą odpadów, kabinę wstępnej 

segregacji odpadów, sito bębnowe, separatory oczyszczania metali żelaznych 

i nieżelaznych, optopneumatyczne i separator balistyczny, klimatyzowane 

kabiny sortownicze, prasę hydrauliczną z perforatorem do surowców 

wtórnych, kontenery do odbioru odpadów, układ przenośników wznoszących, 

przesyłowych i bunkrowych, 

 boksy na odpady, 

 wiatę do magazynowania odpadów surowcowych, 

 place i drogi technologiczne, 

 sieci uzbrojenia terenu wraz z dostawą transformatora. 

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 2020 roku.  

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita 

wartość projektu wynosi 30 951 720,05 zł, z czego 16 989 961,17 zł to 

dofinansowanie. Inwestycja została również dofinansowana pożyczką z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

w wysokości 4 900 000 zł. Natomiast wkład własny spółki LPGK Sp. z o.o. wynosi ok. 

3 000 000 zł. 

 

  
Obiekty Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

 

Mając na uwadze ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy oraz 

zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami, w ramach 

unowocześniania taboru pojazdów do odbioru odpadów komunalnych zakupione 

zostały 2 śmieciarki z normą spalania EURO 6. Jeden z pojazdów został dodatkowo 

przystosowany do obsługi punktów gromadzenia odpadów wyposażonych w 

pojemniki półpodziemne. Zakup został dofinansowany pożyczką z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowita 

wartość wynosiła niespełna 2 mln zł.  
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5.5.2.  Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami. 

 

Mając na uwadze zwiększanie efektywności systemu gospodarowania 

odpadami, realizowano następujące działania:  

 przeprowadzano akcje informacyjno - edukacyjne w formie warsztatów w 

placówkach oświatowych, 

 zorganizowano prelekcje z seniorami, gdzie zostały omówione zasady 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, problem nadmiernego 

konsumpcjonizmu. W trakcje spotkania promowana była akcja "Zrywam z 

plastikiem",  

 w ramach Legnickiego Dnia Konsumenta, przedstawiono prezentację 

"Współczesny konsument a odpady" oraz promowano akcję "Zrywam z 

plastikiem" 
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PODSUMOWANIE 

 

 

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 8 zadań zaplanowanych do realizacji, 

jedno tj. 1.1.13. pn. „Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa” zostało zrealizowane i 

zakończone w 2019 r., dwa tj. 1.1.8. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w 

ciągu ul. Złotoryjskiej” i 1.1.12. „Przebudowa al. Rzeczypospolitej” zostały 

przesunięte do realizacji w dalszych latach, a 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 2 zadania zaplanowane do realizacji, jedno tj. 

1.3.3. pn. „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy” zostało 

zrealizowane i zakończone w 2019 r., natomiast 1 zadanie zostało 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 5 zadań zaplanowanych do realizacji, 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, 5 zostało zrealizowanych 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, a pozostałe 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 
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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, jedno tj. 4.2.2. pn. „Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie miasta” zostało zrealizowane i zakończone w 2019 roku, 

natomiast pozostałe jedno zostało 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. 

Cel operacyjny 5.2. Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz 

ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych - na 4 zadania 

zaplanowane do realizacji, jedno tj. 5.2.3 pn. „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” zostało zrealizowane i 

zakończone w 2019 r., jedno tj. 5.2.1. pn. „Budowa i przebudowa systemu 

odprowadzającego wody opadowe z wykorzystaniem samoczynnych przepompowni 

na wylotach kolektorów zbiorczych kanalizacji burzowej, utwardzenie dróg 
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dojazdowych do urządzeń systemu” nie było realizowane, natomiast pozostałe 2 

zadania 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 5 zadań zaplanowanych do realizacji, jedno tj. 5.3.4. pn. 

„Wymiana taboru autobusowego” nie było realizowane, a pozostałe 4 zadania 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 2019 rok założono realizację 88 zadań, z czego 4 zostały zrealizowane 

i zakończone, 79 zostało zrealizowanych w zakresie przewidzianym do wykonania 

w okresie sprawozdawczym, 4 zostały przesunięte do realizacji w kolejnych latach, 

natomiast 4 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  2019 wyniosły 627.791.237,42 zł, z tego: 

 Dochody własne wyniosły 325.330.231,45 zł (51,82) % dochodów ogółem). 

 Dotacje i subwencje wyniosły 302.461.005,97zł (48,18 % dochodów ogółem). 

Wydatki zrealizowane w roku  2019 wyniosły 624.695.120,42 zł, z tego: 

 Wydatki bieżące wyniosły 550.509.155,29 zł (88,12 % wydatków ogółem). 

 Wydatki majątkowe wyniosły 74.185.965,13 zł (11,88% wydatków ogółem). 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2019 

DOTACJE I SUBWENCJE 302.461.005,97 

z tego:  

subwencja ogólna z budżetu państwa 139.393.709,00 

środki na uzupełnienie dochodów powiatu 101.105,00 

dotacje celowe z budżetu państwa (Wojewoda Dolnośląski, Minister    
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej) 

138.272.740,63 

z tego:  

na zadania z zakresu administracji rządowej 123.244.694,25 

na realizację zadań własnych 14.485.120,05 

na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 

542.926,33 

dotacje z państwowych funduszy celowych  870.219,01 

z tego:  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 214.357,00 

NFOŚiGW 42.435,00 

 Fundusz Dróg Samorządowych 490.927,01 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 122.500,00 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

21.175.126,79 

z tego:  

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014 -2020 

21.175.126,79 

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

30.000,00 

z tego:  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 30.000,00 

środki z innych źródeł 1.373.584,54 

z tego:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ 

269.862,38 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

1.103.722,16 
 
 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 

oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na 
prawach powiatu 

1.244.521,00 
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Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2019 roku w 

dochodach ogółem przedstawiał się następująco: 

 dochody własne: 51,82 %, 

 subwencja ogólna z budżetu państwa: 22,20 %, 

 dotacje celowe z budżetu państwa: 22,03%, 

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich: 3,37%, 

 środki z innych źródeł: 0,22 %, 

 środki na inwestycje na  drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 

oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast 

na prawach powiatu: 0,20% 

 dotacje z państwowych funduszy celowych: 0,14 %, 

 środki na uzupełnienie dochodów powiatu: 0,02 %. 

 

Wykonanie wydatków budżetu miasta Legnicy w roku  2019 według działów, 

kształtowało się następująco: 

Dział Wykonanie za rok 2019 

801 Oświata i wychowanie 210.286.741,89  

855 Rodzina  125.839.748,25  

600 Transport i łączność 65.309.671,48  

852 Pomoc społeczna 50.830.820,18  

750 Administracja publiczna 35.302.194,03  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.350.171,02  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19.046.015,83  

700 Gospodarka mieszkaniowa 15.962.470,49  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.924.644,39  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.327.803,96  

926 Kultura fizyczna  11.622.872,96  

757 Obsługa długu publicznego 5.822.518,95  

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.812.518,76  

710 Działalność usługowa 3.964.146,79  

851 Ochrona zdrowia 5.253.083,94  

758 Różne rozliczenia 40.214,00  

751 Urzędy naczelnych organów… 519.353,80  

755 Wymiar sprawiedliwości 263.847,15  

010 Rolnictwo i łowiectwo  101.039,79  

752 Obrona narodowa 88.942,76  

150 Przetwórstwo Przemysłowe 10.300,00 

630 Turystyka 16.000,00  

 
Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2019 roku stwierdzić 

należy, że: 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 

 

106 

 Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości 627.791.237,42 zł, co 

stanowiło 102,18 % w stosunku do planu.  

 Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości 624.695.120,42 zł, co 

stanowiło 97,16 % w stosunku do planu rocznego.  

Wyszczególnienie 
Plan po zmianach 

2019 
Wykonanie 2019 

 
% 

(3:2) 

1 2 3 4 

DOCHODY OGÓŁEM  614.402.891,00 627.791.237,42 102,18 

z tego:    

Dochody bieżące  570.525.633,00 574.526.598,99 100,70 

Dochody majątkowe 43.877.258,00 53.264.638,43 121,39 

w tym:    

Dochody ze sprzedaży majątku  27.003.127,99 34.320.448,21 127,10 

WYDATKI OGÓŁEM 642.977.891,00 624.695.120,42 99,16 

z tego:    

Wydatki bieżące  564.802.882,00 550.509.155,29 97,47 

Wydatki majątkowe  78.175.009,00 74.185.965,13 94,90 

WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) -28.575.000,00 3.096.117,00  

Różnica między dochodami bieżącymi a 
wydatkami bieżącymi  

5.722.751,00 24.017.443,70 419,68 

PRZYCHODY OGÓŁEM 44.675.000,00 59.067.248,03 132,22 

z tego:    

Kredyty i pożyczki 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00  

Spłata udzielonych pożyczek 1.442.084,84 1.442.084,84 100,00 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych  

9.232.915,16 23.625.163,19 255,88 

ROZCHODY OGÓŁEM 16.100.000,00 16.100.000,00 100,00 

z tego:     

Spłaty kredytów i pożyczek 16.100.000,00 16.100.000,00 100,00 

Udzielone pożyczki     

 
Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 279.164.455,61 zł 

i było zgodne z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 

ze zmianami. 

W roku 2019 spłata zadłużenia wyniosła 26.860.000,00 zł (w tym 10.760.000,00 zł - 

kwota długu, którego spłata została dokonana z wydatków budżetu). 

Odsetki zapłacone w roku 2019 od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 

5.822.518,95 zł. 

W roku 2019 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 

243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 3,69 %, a wykonany 3,49 %. Natomiast 

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 

roku  poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 5,52 %, a w oparciu o wykonanie roku 

2018 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) 

wyniósł 6,30 %. 
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Miasto Legnica podpisało umowę finansową z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym w Luksemburgu. Umowa przewiduje, że Bank udzieli Miastu 

preferencyjnego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg 

miejskich, transportu zbiorowego, obiektów o przeznaczeniu socjalnym i ochrony 

zdrowia, edukacji oraz infrastruktury sportowej oraz innej infrastruktury miejskiej a 

także usług obejmujących środki poprawy efektywności energetycznej.  

Łączny szacowany koszt zadań objętych projektem wyniesie 272.720.000 zł, z 

czego środki z kredytu banku 136.000.000 zł a środki własne Miasta, z Europejskich 

Funduszy Strukturalnych i środki z innych źródeł 136.720.000 zł. Bank będzie 

przekazywał środki w 4 transzach po 34.000.000 zł w latach 2019-2022. W roku 2019 

Miasto otrzymało pierwszą transzę finansowania w dniu 6.12.2019 r. 
 

1.2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

W 2019 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie wydatków 

majątkowych wydatkowano środki w kwocie 74 185 965,13 zł.  
 

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r. 

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie 

Rolnictwo i łowiectwo 

1 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 39 943,02 

Transport i łączność 

1 Budowa aktywnych przejść dla pieszych 182 409,00 

2 
Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w 
ramach S3  z ul. Lotniczą w Legnicy 

41 388,00 

3 Budowa i przebudowa chodników w mieście 605 771,54 

4 Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście 596 663,69 

5 
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska 
Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie 

10 760 000,00 

6 
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. 
Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego 

606 916,71 

7 Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska 87 205,00 

8 
Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w 
Legnicy 

2 599 550,00 

9 Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy 1 023 344,33 

10 
Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka 
obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na 
odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej 

6 136 702,58 

11 
Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy 
południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy 

174 443,21 

12 
Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na 
skrzyżowaniu z ul. Nowodworską (LBO) 

199 978,67 
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13 
Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28, 26, 
24 (LBO) 

255 998,89 

14 Budowa parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna 101 900,00 

15 
Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w 
rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy 

239 880,00 

16 Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy 1 734 931,00 

17 Modernizacja Osi Kartuskiej od ul. Neptuna do ul. Galaktycznej 166 885,33 

18 Modernizacja wejścia do Parku przez wał od strony ul. Wodnej 43 050,00 

19 
Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem 
przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie (LBO) 

263 205,03 

20 
Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. 
Śląskiej w Legnicy - przebudowa ul. Śląskiej 

556 404,92 

21 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa 
bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej 

2 631 419,26 

22 
Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z 
budową pomnika Henryka Pobożnego 

137 538,60 

23 

"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 (LBO) 

369 000,00 

Gospodarka mieszkaniowa 

1 
Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości komunalne (szamba) do budynku przy ul. 
Smolarskiej 10 

60 237,00 

2 
Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. 
Ks. P. Ściegiennego 29 

32 184,00 

3 
Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym 
gminy przy ul. Głogowskiej 87 

13 500,00 

4 
"Droga w Sercu Miasta" - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic 
Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej 
(LBO) 

269 999,94 

5 
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -
renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

3 807 793,49 

6 

Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r. 
1
 128 231,18 

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - 
Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2019 r. - 

MF040 
2
  

310 766,33 

7 Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych 429 776,02 

8 
Przebudowa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w 
budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33 

402 494,66 

                                                           

1 W związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia w stosunku do 
Gminy Legnica kwoty do zwrotu części dotacji celowej budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie realizacji 
zadania pod nazwą "Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r." końcowa wartość 
zadania została skorygowana w 2020 r. do kwoty 127.514,28 zł. 
2 W związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia w stosunku do 
Gminy Legnica kwoty do zwrotu części dotacji celowej budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie realizacji 
zadania pod nazwą "Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r." końcowa wartość 
zadania została skorygowana w 2020 r. do kwoty 309.028,93 zł. 
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9 
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku 
mieszkalnego gminy przy ul. K. Wielkiego 31 

12 915,00 

10 
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku 
mieszkalnego gminy przy ul. Kamiennej 10 

12 915,00 

11 
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku 
użytkowego przy ul. Mickiewicza 2 

19 029,50 

12 
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz 
dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 16 

14 760,00 

13 
Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla 
potrzeb Fundacji Teatr Avatar 

145 931,05 

14 
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. 
Zielonej 5/6 i 7 

237 824,94 

15 
Przywrócenie dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku gminy 
przy ul. Parkowej 2 

31 860,00 

16 
"Tęczowa kraina" Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic 
Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna (LBO) 

233 601,51 

17 
Wykonanie przyłącza wody i gazu, modernizacja węzła cieplnego oraz 
dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego dla obiektu użyteczności publicznej 
przy ul. Mazowieckiej 3a 

49 800,00 

18 
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i 
Wigury (LBO) 

19 926,00 

19 
Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego na potrzeby Zarządu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 

27 286,93 

20 Zakup Sieciowego Systemu Operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi 73 437,61 

21 
Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do 
gminnego zasobu nieruchomości 

125 343,00 

22 
Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość położoną w Legnicy przy ul. 
Złotoryjskiej 62 przez Spółdzielnię Inwalidów "Legspin" 

750 710,00 

23 

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 

500 000,00 

Administracja publiczna 

1 
Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w 
budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 

799 908,36 

2 Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych 23 002,23 

3 
Zakup nowego zestawu trzech serwerów hipevisor centralnego klastra 
VmWare, wraz z oprogramowaniem systemowym 

237 980,40 

4 Zakup wraz z montażem systemu alarmowego do serwerowni głównej 17 406,96 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu 
drogowego oraz służby kryminalnej 

357 500,00 

2 
Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy 
wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w 
Legnicy 

510 000,00 

Oświata i wychowanie 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 – Budowa 
systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły 

42 000,00 
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2 
Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa systemu 
alarmowego w budynku szkoły 

54 455,04 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa sal 
dydaktycznych 

75 436,82 

4 
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - 
Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń 
mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne 

2 944 625,27 

5 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu 
ochrony p.poż. w budynkach szkoły 

134 949,99 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa systemu 
ochrony p.poż. w budynkach szkoły 

342 000,00 

7 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa i 
dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową 

144 094,50 

8 
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu 
ochrony p.poż. w budynkach szkoły 

241 049,22 

9 
Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - 
Termomodernizacja budynków szkoły 

3 325 117,04 

10 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

11 
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy, ul. Jaworzyńska 47 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

12  
Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy, ul. Tatrzańska 9 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

13 
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy, ul. Grabskiego 5 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

14 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

15 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

16 
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy, ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
3 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

17 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy, ul. Polarna 1 – Zakup multimedialnego 
programu edukacyjnego 

13 973,00 

18 
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

19 
Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy, ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

20 
Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na 
potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy 

10 827 045,74 

21 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 128 - Budowa 
monitoringu wizyjnego 

10 877,91 

22 
Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa pochylni dla 
osób niepełnosprawnych 

14 985,84 

23 
Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa systemu 
ochrony p.poż. w budynku 

50 000,00 

24 
Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Przebudowa placu 
zabaw 

99 936,00 

25 
Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - 
Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku przedszkola 

40 535,00 

26 
Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu 
ochrony p.poż w budynku przedszkola 

15 990,00 

27 
Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Poprawa 
efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej 

45 871,23 

28 
Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14/22 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 
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29 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy, Plac Słowiański 5 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

30 
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy, ul. Fryderyka Skarbka 
4 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

31 
Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy, ul. Słubicka 7 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

32 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, ul. Złotoryjska 
144 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

33 
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa 
efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej 

60 000,00 

34 
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa 
ogrodzenia od ul. Senatorskiej, Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury 

50 000,00 

35 
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Senatorska 32 - Przebudowa 
toalety uczniowskiej 

60 000,00 

36 
I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, Plac Klasztorny 7 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

37 
II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Zielona 17 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

38 
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Senatorska 32 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

39 
VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Radosna 17 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

40 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy, ul. Tarasa Szewczenki 
103 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

41 
Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy, ul. Chojnowska 2 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

42 
Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - Zakup 
multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

43 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 
26 - Budowa dodatkowego wejścia do budynku szkoły przy ul. 
Grunwaldzkiej 2-20 w Legnicy, dostosowanego dla osób 
niepełnosprawnych 

2 400,00 

44 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, ul. Lotnicza 
26 - Zakup multimedialnego programu edukacyjnego 

13 973,00 

45 
Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa i 
adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną 

233 599,99 

Ochrona zdrowia 

1 
Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w 
Legnicy 

94 464,00 

2 
Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o 
nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy 
wiekowej (LBO) 

249 831,43 

3 
Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. 
Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO) 

248 201,70 

4 
Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci 
umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei 
Rzeczypospolitej 128 (LBO) 

265 491,33 

Pomoc społeczna 

1 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - Dostawa i 
montaż klimatyzatorów 

30 000,00 

2 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup 
serwera z oprogramowaniem 

109 999,99 
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3 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - 
rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum 
Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 

3 830 413,33 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

1 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa 
ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż. 

39 852,00 

Rodzina 

1 Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 – Budowa klimatyzacji i wentylacji 18 000,00 

2 
Żłobek Nr 2 w Legnicy ul. Łukasińskiego 25 – Budowa klimatyzacji i 
wentylacji 

18 000,00 

3 Żłobek Nr 3 w Legnicy ul. Anielewicza 10 – Budowa klimatyzacji i wentylacji 33 867,00 

4 Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 – Budowa klimatyzacji i wentylacji 27 999,90 

5 
Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup kuchenki 
elektrycznej gastronomicznej 

10 999,89 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście 331 041,24 

2 Zakup koszy na odpadki 282 999,68 

3 

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla miasta 
Legnicy" 

1 507 339,19 

4 
Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2 (LBO) 

269 837,98 

5 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście 1 209 677,96 

6 Zakup wraz z dostawą dwupoziomowego zdroju ulicznego wody pitnej 20 295,00 

7 

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród 
Działkowy "Kraina Słońca" z siedzibą w Legnicy przy Alei Rzeczypospolitej 
60, 59-220 Legnica - Przebudowa ogrodzenia wraz ze wzmocnieniem 
fundamentów w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych "Kraina Słońca" w Legnicy 

25 000,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 
Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb 
adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona 

5 840 269,00 

2 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 592 625,69 

3 
Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji 
przyrodniczo-historycznej 

80 811,00 

Kultura fizyczna 

1 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - 
Zakup wraz z wymianą kamery na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w 
Legnicy 

10 300,00 

2 
Rozbudowa oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy 
wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru 
mocy 

462 354,94 
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3 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - 
Zakup zmywarki do posadzek na basen "Delfinek" 

13 997,40 

4 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - 
Zakup band - sztuczne lodowisko 

72 570,00 

5 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - 
Zakup odkurzaczy basenowych 

34 317,00 

6 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - 
Zakup tablicy wyników do hali widowiskowo - sportowej przy ul. Lotniczej 

19 680,00 

7 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w 
Legnicy - Zakup kosiarki wrzecionowej - Stadion Miejski im. Orła Białego w 
Legnicy 

63 960,00 

8 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w 
Legnicy - Zakup traktorka-kosiarki - Stadion Miejski im. Orła Białego w 
Legnicy 

14 760,00 

9 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w 
Legnicy - Zakup wertykulatora ciągnikowego - Stadion Miejski im. Orła 
Białego w Legnicy 

10 010,00 

ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ: 130 

RAZEM WYKONANIE: 
74 185 965,13 

Źródło: Zarządzenie Nr 181/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2019, sprawozdań z wykonania planów 
finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2019 i informacji o stanie miasta Legnicy. 

 

 

2. MIENIE MIASTA LEGNICY  

 

Wartość księgowa majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2019 r. zawiera 

wartości gruntów, pozostających we władaniu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 

Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy oraz zasoby 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) – wartość 

48 800 000,00 zł.  

Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto  2 740 583 687,14 zł, 

ujętą w tabeli stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą: 2 789 383 687,14 

zł. Jest to kwota wyższa o 6 314 539,94 zł od wartości wykazanej w informacji o 

stanie mienia miasta za rok 2018 r. 
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Wartość mienia miasta Legnicy 

Miasto Legnica Stan na dzień 31.12.2018 r. Stan na dzień 31.12.2019 r. 

  Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Wartości niematerialne i prawne 7 755 797,20 5 619 707,23 2 136 089,97 9 996 095,97 7 006 596,47 2 989 499,50 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 350 460 061,11 645 957 991,31 1 704 502 069,80 2 345 541 092,68 682 174 929,69 1 663 366 162,99 

3. Należności długoterminowe 8 753 546,16 0,00 8 753 546,16 8 384 717,37 0,00 8 384 717,37 

4. Długoterminowe aktywa finansowe 172 554 385,00 0,00 172 554 385,00 173 729 040,00 0,00 173 729 040,00 

5. Wartość mienia zlikwidowanych 
jednostek 

429 883,12 429 883,12 0,00 215 335,42 196 709,85 18 625,57 

Razem aktywa trwałe 2 539 953 672,59 652 007 581,66 1 887 946 090,93 2 537 866 281,44 689 378 236,01 1 848 488 045,43 

1. Zapasy 506 008,81 0,00 506 008,81 407 793,59 0,00 407 793,59 

2. Należności krótkoterminowe 174 981 399,11 69 805 785,26* 105 175 613,85 182 883 659,44 71 576 000,89* 111 307 658,55 

3. Środki pieniężne 3 710 450,36 0,00 3 710 450,36 4 644 614,47 0,00 4 644 614,47 

4. Krótkoterminowe papiery 
wartościowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Rozliczenia międzyokresowe 15 117 616,33 0,00 15 117 616,33 14 781 338,20 0,00 14 781 338,20 

Razem aktywa obrotowe 194 315 474,61 69 805 785,26 124 509 689,35 202 717 405,70 71 576 000,89 131 141 404,81 

RAZEM AKTYWA 2 734 269 147,20 721 813 366,92 2 012 455 780,28 2 740 583 687,14 760 954 236,90 1 979 629 450,24 

* ujęto odpis aktualizujący 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 
 

115 

Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania 

wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 

31.12.2019 r. kształtowała się następująco: 

Rodzaj gruntu 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Zmiana (3-2) 
Powierzchnia 
w m

2
 

Powierzchnia 
w m

2
 

1 2 3 4 

1. Grunty orne 5 048 188 5 041 218 -6 970

2. Sady 20 068 20 068 0

3. Łąki trwałe 1 185 292 1 182 432 - 2 860

4. Pastwiska trwałe 555 291 555 695 + 404

5. Grunty rolne zabudowane 51 476 49 893 - 1 583

6. Grunty pod stawami 0 0 0

7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych 
szczegółowych 

183 555 183 555 0

8. Lasy 419 204 419 204 0

9. Grunty zadrzewione i zakrzewione 190 860 190 860 0

10. Tereny mieszkaniowe 1 154 397 1 083 616 - 70 781

11. Tereny przemysłowe 993 347 995 951 + 2 604

12. Tereny zabudowane inne 2 778 081 2 746 709 - 31 372

13. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1 511 807 1 305 861 - 205 946

14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 590 381 1 587 572 - 2 809

15. Użytki kopalne 0 0 0

16. Tereny komunikacyjne 4 839 361 4 911 943 + 72 582

17. Użytki ekologiczne 120 621 120 621 0

18. Tereny różne 399 250 399 301 + 51

19. Nieużytki 131 014 131 083 + 69

20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi 212 360 218 710 + 6 350

21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku 
użytkowania urządzeń wodnych 

0 0 0

Razem grunty: 21 384 553 21 144 292 - 240 261
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Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia: 
Miasto Legnica stan na 

dzień 
31.12.2018 r. 
Ilość w szt. 

stan na 
dzień 

31.12.2019 r. 
Ilość w szt. 

zmiana (3-2) 

1 2 3 4 

Budynki ogółem, w tym: 1 668 1 583 -85 

1. Budynki przemysłowe 15 14 -1 

2. Budynki transportu i łączności 347 327 -20 

3. Budynki handlowo - usługowe 47 43 -4 

4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 2 2 0 

5. Budynki biurowe 12 12 0 

6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej 11 11 0 

7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki 
sportowe 

128 128 0 

8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze 
dla rolnictwa 

11 9 -2 

9. Inne budynki niemieszkalne 634 608 -26 

10. Budynki mieszkalne 461 429 -32 
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Struktura własności gruntów we władaniu Gminy Legnica. 

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w imieniu Gminy Legnica 

zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, 

lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się 

następująco: 

 komunalne lokale mieszkalne: 

o wg stanu na 31.12.2018 r. – 5200 szt. o pow. użytkowej -  263.921 m2 

o wg stanu na 31.12.2019 r. – 5018 szt. o pow. użytkowej -  253.952 m2 

       komunalne lokale użytkowe: 

o wg stanu na 31.12.2018 r. – 449 szt. o pow. użytkowej -  51.814 m2  

o wg stanu na 31.12.2019 r. – 438 szt. o pow. użytkowej -  51.222 m2  

 komunalne nieruchomości (w tym garaże): 

o wg stanu na 31.12.2018 r. – 376 szt. o pow. użytkowej – 26.092 m2   

o wg stanu na 31.12.2019 r. – 369 szt. o pow. użytkowej – 25.983 m2.  

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, 

administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z 

prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i 

użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz  z pomieszczeniami przynależnymi), 

rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane 

przez Gminę Legnica w administrację ZGM. 
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W 2019 r. sprzedano 165 lokali mieszkalnych, jeden dom jednorodzinny w 

zabudowie bliźniaczej i 11 lokali użytkowych. 

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali z zasobu naszego miasta 

na rzecz ich najemców lub też w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura 

własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica 

posiada udziały. 

 wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiadała udziały w 1031 wspólnotach 

mieszkaniowych, którymi   zarządzali: 

o 18 - ZGM 

o 1013 - inni zarządcy 

 wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała udziały w 1015 wspólnotach 

mieszkaniowych, którymi   zarządzali: 

o 23 - ZGM 

o 992 - inni zarządcy 

Natomiast struktura mieszkań komunalnych i własnościowych w tych 

wspólnotach przedstawia się jak niżej: 

 wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

o 3217 lokali komunalnych,  

o 8099 lokali sprzedanych. 

 wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

o 3109 lokali komunalnych 

o 8061 lokali sprzedanych. 
 

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. 
 

Drogi według kategorii. 

Kategoria drogi Jedn. miary Ogółem 

W tym o nawierzchni 
twardej W tym drogi 

dwujezdniowe razem w tym 
ulepszonej 

Krajowe km 8,2 8,2 8,2 0,6 

(tys. m2) 119,8 119,8 119,8 12,3 

Wojewódzkie km 13,4 6,1 6,1 3,4 

tys. m2) 143,6 143,6 143,6 60,2 

Powiatowe km 54,8 54,8 54,8 8,9 

(tys. m2) 493,7 493,7 493,7 116 
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Gminne km 198 146 142 1,3 

(tys. m2) 1055 884,2 865,5 13,6 

W związku z wybudowaniem nowego odcinka drogi ekspresowej S-3 nastąpiły 

istotne zmiany kategorii dróg na terenie Legnicy. 
 

Obiekty inżynierskie na dzień 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie 
Drogi 

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne wewnętrzne 

mosty 2 4 12 6 0 

wiadukty 1 0 3 0 0 

przejścia podziemne 0 1 2 0 0 

kładki dla pieszych 2 0 3 3 0 

oświetlenie (punkty 
oświetleniowe) 

138 398 1271 3160 284 

 

Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2019 r. 
Wyszczególnienie J.m. Opis 

sygnalizacje świetlne szt. 43 (33 skrzyżowania, 10 przejść dla pieszych) 

kanalizacja deszczowa km 83,44 

separatory kanalizacji deszczowej szt. 
na terenie miasta znajduje się 13 separatorów 
i 2 piaskowniki 

miejsca parkingowe szt. 

na terenie miasta znajduje się 7 455 miejsc 
parkingowych, z czego 1 025 to miejsca parkingowe 
płatne SPP oraz 6 430 miejsc parkingowych 
niepłatnych 

znaki drogowe (pionowe) szt. 
na terenie miasta znajduje się 10 680 znaków 
drogowych 

bariery energochłonne  mb 12 853 

ekrany dźwiękochłonne mb 1160 

 

3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

3.1. Transport i komunikacja 
 

„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” przyjęty 

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XLI/426/14 z dnia 27 stycznia 2014 roku z 

późniejszymi aktualizacjami, opracowany został w celu prowadzenia efektywnej 

gospodarki transportu publicznego na terenie miasta Legnicy i gmin sąsiednich. 
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Celem planu są: zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej, realizowanych na obszarze Gminy Legnica i sąsiednich 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 rozwoju transportu 

indywidualnego. 

Koszty finansowania lokalnego transportu zbiorowego w 2019 roku 

kształtowały się następująco: 

 rekompensata: 17.792.641,72 (Gmina Legnica 14.912.280,00 zł + zwrot za 

rok 2018 r. w kwocie 2.880.361,72) zgodnie z Umową o świadczenie usług 

publicznych w zakresie publicznego transportu, 

 obsługa linii „4” i „8”: 732.248,82 zł, zgodnie z Umową na świadczenie usług 

operatora na liniach komunikacyjnych nr 4 i nr 8, 

 Miłkowice linia „8” i „27”: 145.451,37 zł, zgodnie z porozumieniem 

międzygminnym, 

 Prochowice linia „10” i „23”: 275.995,13 zł, zgodnie z porozumieniem 

międzygminnym, 

 Kunice linia „1”, „10”, „8” i „23”: 526.294,93 zł, zgodnie z porozumieniem 

międzygminnym. 

W roku 2019: 

 rozszerzono zakres obowiązywania porozumień międzygminnych oraz 

dokonano korekty linii komunikacyjnych pod potrzeby mieszkańców (zmiany 

dotyczyły linii nr 1, linii nr 8, linii nr 10 i nr 23), 

 rozszerzono katalog osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych (uczniów 

legnickich szkół oraz opiekunów wycieczek, dzieci w wieku od 4 lat do 

rozpoczęcia nauki w szkole oraz osób od 65 roku życia), co spowodowało 

konieczność dokonania optymalizacji kosztowej, redukującej wielkość pracy 

eksploatacyjnej. 
 

Tabor wykorzystywany w przewozach pasażerskich komunikacji miejskiej w 

Gminie Legnica w roku 2019, kształtował się następująco: 

 64 pojazdy – łączna liczba taboru, 

 100 % tabor przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 100 % pojazdów objętych systemem informacji pasażerskiej. 

 

Infrastruktura transportowa w latach 2018 i 2019. 
Rok 2018 2019 

Ilość przystanków 215 215 

System informacyjny umożliwiający zapoznanie się z 
rozkładem jazdy 

5 5 

Tablice dynamiczne systemu informacji pasażerskiej 12 12 
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Zakres ilości: przebiegu, liczby pasażerów i dopłat w latach 2018 i 2019. 

Rok 2018 2019 

Liczba linii komunikacyjnych 20 24 

Łączny przebieg na wszystkich liniach 
komunikacyjnych 

3 396 534,80 3 367 777,35 

Łączna liczba przewiezionych pasażerów 
(wg biletów)* 

6 515 382 5 023 913 

Dopłata 13 293 521,42 18 853 579,00** 

* dane w tabeli dotyczą również linii komunikacyjnych obsługujących sąsiednie gminy, z którymi Gmina Legnica ma podpisane 
Porozumienia Międzygminne, 
** kwota zawiera również zwrot rekompensaty za rok 2018 w wysokości 2.880.361,72 zł 

 

3.2. Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Legnicy 

 

W ramach realizacji zadań zawartych w dokumencie pn.: „Koncepcja tras 

rowerowych dla Legnicy” w roku 2019 wykonano następujące zadania: 

 Zamontowano parkingi rowerowe zlokalizowane na terenie całego miasta:  

o 58 stojaków rowerowych typu U na terenach szkół podstawowych, 

o 41 stojaków rowerowych typu U na terenach dróg publicznych, 

o 1 stojak 6-stanowiskowy przy Centrum Integracji Społecznej.   

Pozostałe zadania realizowane w roku 2019 opisane zostały w Rozdziale I 

Raportu w punkcie 2.5.6. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w powiązaniu z 

zewnętrznym układem komunikacyjnym. 

 

3.3.  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Legnicy na lata 2019-2023 

 

W roku 2019 Rada Miejska Legnicy podjęła Uchwałę Nr IV/56/19 z dnia 28 

stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem miasta Legnicy na lata 2019-2023. Uchwała dotyczyła następujących 

zagadnień: 

 Prognozy  wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

w poszczególnych latach. 

 Analizy potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali. 

 Planowanych sprzedaży lokali w kolejnych latach. 

 Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu. 

 Sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy. 

 Źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. 
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 Wysokości kosztów 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 koszty inwestycyjne. 

 Działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Szczegółowa informacja na temat realizacji Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata  2019-2023 będzie 

prezentowana, jako osobny materiał sesyjny, w czerwcu br., zgodnie z planem pracy 

Rady Miejskiej Legnicy. 

  

3.4. Program pn. „Odnowa zieleni średniej i wysokiej” 

 

Program realizowany jest od 17 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. W 2019 r. do udziału w programie zgłosiło się 36 jednostek. 

 

Ilość wysadzonych roślin. 
Ilość wysadzonych drzew 

(szt.) 
Ilość  wysadzonych krzewów 

(szt.) 
Poniesione koszty (zł) 

64 6 061 43 922,41 

 

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 polecone innym 

samorządom na terenie kraju, do stosowania jako „dobra praktyka”. 

Istotne działania stanowią nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów. Aby 

zrekompensować przyrodzie straty wynikające z bieżącej wycinki np.: chorych i 

uszkodzonych drzew z terenów zieleni, cmentarzy, pasów drogowych, zgodnie z 

ustawą o ochronie przyrody, w rekompensacie sadzi się nowe drzewa. 
 

Ilość nasadzeń rekompensacyjnych. 
Ilość wysadzonych  drzew 

(szt.) 
Ilość  wysadzonych krzewów 

(szt.) 
Poniesione koszty (zł) 

63 - 33 595,00 

 

Z miejskich terenów zieleni, na podstawie decyzji administracyjnych usunięto 

86 szt. drzew (koszt 65.573,00 zł). Przeprowadzono pielęgnację 57 szt. cennego 

starodrzewu - drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia (koszt 

33 270,00 zł). Wykonano frezowanie 91 szt. pni drzew stwarzających zagrożenie 
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bezpieczeństwa życia i mienia na terenie zabytkowego Parku Miejskiego (za kwotę 

30 187,41 zł). Opracowano ekspertyzę dendrologiczną  51 szt.  drzew pomnikowych 

(6 000 zł). 

Na miejskich terenach zieleni w 2019 roku wysadzono 24 050  szt. kwiatów 

(65 573,00 zł). 

Na rabatach w Parku Miejskim i  ogrodach tematycznych w palmiarni 

wysadzono 3 300 szt. kłączy dalii (14 850 zł). Wykonano wiosenne i letnie 

kompozycje wież kwiatowych i ampli przy wykorzystaniu 673 szt. kwiatów. 

Przeprowadzono rewitalizację zabytkowego założenia zieleni na Placu Klasztornym 

w Legnicy (koszt 12 011,76 zł). 

W ramach bieżącego utrzymania terenów zieleni w mieście wykonywanych 

jest na bieżąco szereg czynności, powtarzanych kilkakrotnie w sezonie.  

 

Zestawienie terenów koszonych trawników. 
Koszenie trawników Powierzchnia (ha) Krotność Wartość (zł) 

Trawniki dywanowe, najwyższy 
standard (strefa) 

8,46 18 42 000,00  

Trawniki sportowe (II strefa) 56 12 170 950,00 

Trawniki rekreacyjne (III strefa) 14,5 6 94 378,00  

Trawniki synantropijne 10 1-2 66 167,65  

Koszenie międzywala rzeki Kaczawy 105 3 102 600,00 

Razem: 193,96  476 095,65  

 

Utrzymanie terenów zieleni. 

Obiekty 
Powierzchnia ha lub 

ilość obiektów 
Poniesione koszty  w 

2019 roku (zł) 

Bieżące utrzymanie zieleni osiedlowej, w tym 
utrzymanie Lasku Złotoryjskiego 

63,70 ha 530 574,77 

Bieżące utrzymanie Palmiarni i Minii Zoo 1 ha 300 000,00 

Bieżące utrzymanie Parku Miejskiego 43,20 ha 591 690,60 

Bieżące utrzymanie zieleni w centrum 11,10 ha 469 335,90 

Bieżące utrzymanie placów zabaw 9,70 ha , 18 obiektów 422 022,75  

Bieżące remonty małej architektury, w tym 
place zabaw i siłownie  

22 obiekty 154 613,03  

Inne remonty, w tym remonty szaletów 
miejskich, ciągów pieszych 

6 obiektów 48 269,80  

Likwidacja „dzikich wysypisk” 

18 terenów (w tym 3 
porządkowane 2 krotnie), 

zebrano  424,12  tony 
śmieci 

185 583,27  
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Bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego 1 obiekt, 1 ha 36 000,00 

Bieżące utrzymanie Cmentarza 
Komunalnego 

29,62 ha, 2 obiekty 1 667 227,93  

3.5. Opieka nad zwierzętami 

 

Uchwała Nr V/71/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2019 r., określiła zasady i cele 

programu. Jako podstawowe zadania wskazano: 

 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 zapewnienie opieki weterynaryjnej, 

 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. 

W 2019 r. Schronisko objęło opieką łącznie 434 zwierząt w tym: 387 psy i 47 

kotów. Na realizację najważniejszych założeń Programu w roku 2019 wydatkowano 

następujące kwoty: 

 303 019,08  zł  - na bieżące utrzymanie Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt 

w Legnicy (w tym  sterylizacja i czipowanie zwierząt), 

 2 159,00 zł – na zakup sprzętu chłodniczego na potrzeby schroniska, 

 53 000,00 zł – na opiekę nad wolno żyjącymi kotami (w tym sterylizacja, 

leczenie, dokarmianie) przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Legnicy, 

w tym:  

o 8 000 zł - na dokarmianie kotów wolno żyjących (zakupiono  722,74 kg 

karmy mokrej oraz ok.  661,88 kg suchej karmy),  

o 45 000 zł - sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących, 

o 12 058,00 zł - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, 

o 8 961,60 zł - zlecenie lekarzom weterynarii przeprowadzenie zabiegów 

sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących. 
 

4. Ład przestrzenny 

4.1. Prace planistyczne w 2019 roku  

 

W ramach postępowań administracyjnych związanych z planowaniem 

przestrzennym w 2019 roku wydano: 

 67 postanowień  w sprawie zaopiniowania wstępnych podziałów 

nieruchomości, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego, 

 108 opinii urbanistycznych dotyczących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 609 wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

W zakresie wydanych pozwoleń na budowę w roku 2019, zgodnie z informacją 

przekazaną Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego: 

 wydano 39 pozwoleń na budynki mieszkalne jednorodzinne (łącznie na 45 

obiektów), 

 wydano 28 pozwoleń na budynki mieszkalne wielorodzinne (łącznie na 35 

obiektów), 

 wydano 6 pozwoleń na budynki zamieszkania zbiorowego, w tym hotele 

(łącznie na 7 obiektów), 

 wydano 12 pozwoleń na obiekty użyteczności publicznej (łącznie na 15 

obiektów), 

 wydano 21 pozwoleń na budynki przemysłowe i magazynowe (łącznie na 22 

obiekty). 

W ramach wydanych pozwoleń powstanie  547 mieszkań (w roku 2018 - 377 

mieszkań), w tym 55 mieszkań (w roku 2018 - 104 mieszkania) w budownictwie osób 

indywidualnych (domy jednorodzinne) oraz 492 mieszkania (w roku 2018 - 273 

mieszkania) w budownictwie wielorodzinnym (inwestycje developerskie).  

W 2019 roku na wniosek Prezydenta Miasta Legnicy Rada Miejska Legnicy 

podjęła 5 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy: 

 Uchwałę NR V/89/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2019 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: 

6,18 ha; 

 Uchwałę NR V/93/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Legnicy – terenów inwestycyjnych położonych przy ul. 

Koskowickiej, planowanej obwodnicy południowo – wschodniej oraz torów 

kolejowych Legnica-Jawor, pow. opracowania planu: 57,04 ha; 

 Uchwałę NR XII/158/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Legnicy - obszaru ograniczonego ulicami: 

Oświęcimską, A. Mickiewicza, S. Sempołowskiej, Aleją 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości i Jaworzyńską, pow. opracowania planu: 21,69 ha; 

 Uchwałę NR XII/159/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Legnicy - obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej 

ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia, pow. 

opracowania planu: 1,13 ha; 

 Uchwałę XII/164/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r.  w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu dawnej rzeźni przy 

ul. Ścinawskiej w Legnicy, pow. opracowania planu: 3,70 ha. 

Łączna powierzchnia terenów objętych planowanymi opracowaniami 

planistycznymi wynosi: 89,74 ha. Prace planistyczne zostaną rozpoczęte w roku 

2020. 
 

Mapa obszarów objętych opracowaniami planistycznymi na  koniec grudnia 

2019 roku. 

 
W 2019 roku na wniosek Prezydenta Miasta Legnicy Rada Miejska Legnicy 

uchwaliła 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

 Uchwałą Nr VI/96/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy 

ul. Nowodworskiej w Legnicy. Pow. planu - 9,63 ha, plan zarejestrowano pod 

nr 153 w Systemie Informacji Przestrzennej. Plan opublikowano w Dz. Urz. 

Woj. Doln. z dnia 03.04.2019 r. pod poz. 2211; 

 uchwałą Nr VI/105/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w 
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sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki w 

Legnicy. Pow. planu - 5,83 ha, plan zarejestrowano pod nr 154 w Systemie 

Informacji Przestrzennej. Plan opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 

03.04.2019 r. pod poz. 2214; 

 Uchwałą Nr VIII/124/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2019 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych w Legnicy. Pow. 

planu - 1,57 ha, plan zarejestrowano pod nr 155 w Systemie Informacji 

Przestrzennej. Plan opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12.06.2019 r. 

pod poz. 3767; 

 Uchwałą Nr XII/160/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Legnicy – obszaru położonego przy ul. Stanisława Moniuszki, 

Wrocławskiej, Gwiezdnej oraz Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pow. planu - 

7,34 ha, plan zarejestrowano pod nr 156 w Systemie Informacji Przestrzennej. 

Plan opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 14.10.2019 r. pod poz. 5917; 

 Uchwałą Nr XIII/177/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego na osiedlu Piekary u zbiegu ulic 

Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i Generała Augusta Emila 

Fieldorfa w Legnicy. Pow. planu - 2,73  ha, plan zarejestrowano pod nr 157 w 

Systemie Informacji Przestrzennej. Plan opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. z 

dnia 7.11.2019 r. pod poz. 6297; 

 Uchwałą Nr XIII/178/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Legnicy – terenu obiektu handlowego w rejonie ulic Generała 

Władysława Sikorskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Pow. planu - 5,64 ha, 

plan zarejestrowano pod nr 158 w Systemie Informacji Przestrzennej. Plan 

opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 07.11.2019 r. pod poz. 6298; 

 Uchwałą Nr XIV/191/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. 

Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i Autostrady A4. Pow. planu - 151,32  ha, plan 

zarejestrowano pod nr 159 w Systemie Informacji Przestrzennej. Plan 

opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 16.12.2019 r. pod poz. 7535. 

Całkowita powierzchnia terenów objęta uchwalonymi w 2019 roku 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 184,06 ha.  
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Mapa pokrycia planistycznego miasta Legnicy 

 
 

Na koniec grudnia 2019 roku miasto Legnica posiadało 159 obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obejmują one obszar  o 

pow. 2488,11 ha, co stanowi 44,2 % powierzchni gminy.  

Uchwałą Nr XV/219/19 Rada Miejska Legnicy w dniu 23 grudnia 2019 r. 

uchwaliła lokalne standardy urbanistyczne dla miasta Legnicy. Wprowadzenie 

lokalnych standardów urbanistycznych – stanowi jedno z niewielu narzędzi, które 

służą ochronie przestrzeni przy lokalizowaniu  nowej zabudowy mieszkaniowej w 

trybie tzw. spec ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i 

realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1496 ze zm.). Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 09.01.2020 r. pod poz. 202. 
 

Miasto Legnica jako jeden z 10 samorządów brało udział, po raz drugi, w 

projekcie dotyczącym  procesu pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu 

przestrzennym. Konkurs grantowy  odbywał się w ramach projektu: "Przestrzeń 

gminna - Lokalna wartość". Miasto Legnica otrzymało grant w wysokości 50 000,00 

zł.  

Przedmiotem konsultacji był projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zainicjowany Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr III/37/18  przyjętą 

dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu 

ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz 

rzeką Młynówką w Legnicy. Pierwszy etap konsultacji został przeprowadzony w roku 

2019. II etap planowany jest na 2020 rok. 
 

5. Profilaktyka zdrowotna 

5.1.  Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego  

 

Działania na rzecz zdrowia psychicznego realizowane są zgodnie z Gminnym 

Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020, przyjętym Uchwałą 

Nr XXVII/261/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 roku. Programem 

objęte są 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 

oraz w ramach świadczeń pomocy społecznej poprzez m.in. pracę socjalną, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, uczestnictwo w środowiskowych domach 

samopomocy oraz w domach pomocy społecznej. 

W ramach promocji zdrowia psychicznego prowadzona jest szeroko 

rozumiana kampania edukacyjna nakierowana na rozwijanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do samorozwoju i samorealizacji, radzenia sobie ze stresem i 

wymaganiami ze strony środowiska oraz zwiększenie kontroli nad zdrowiem 

psychicznym, realizowana w  szczególności poprzez: 

 Promocję zdrowia w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

 Realizację systemowych programów szczegółowych kierowanych do dzieci 

i młodzieży obejmujących szkolne zajęcia: psychoaktywne, zajęcia 

terapeutyczne i promocję zdrowego stylu życia. 

 Wprowadzanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (przy 

współudziale dyrektorów szkół i przedszkoli, opiekunów, nauczycieli, 

pedagogów szkolnych, psychologów, policjantów) kształtujących 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 
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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 

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). 

 Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych psychicznie 

Legniczan. 

 Zapewnienie opieki w stacjonarnym Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci. 

 Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy Dla Dzieci. 

 Zapewnienie dostępności rehabilitacji zawodowej poprzez prowadzenie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 Tworzenie placówek zajmujących się poradnictwem psychologicznym i 

pomocą psychospołeczną  oraz wczesnym rozpoznaniem potrzeb dzieci z 

zaburzeniami psychoruchowymi. 

 Wzmocnienie roli organizacji samorządowych (pozarządowych) zrzeszających 

osoby korzystające z opieki psychiatrycznej i odwykowej  lub ich rodziny oraz 

wspieranie ich działań. 

 Ambulatoryjne świadczenia medyczne realizowane przez publiczne i 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

 

5.2.  Miejski Program Działań na rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców 

Legnicy 

 

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 jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych 

oraz członków ich rodzin. W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego  

szacuje się, że problem niepełnosprawności dotyczy bezpośrednio co najmniej 10 

000 mieszkańców Legnicy, a pośrednio dodatkowo kilku tysięcy członków rodzin, 

które na co dzień zmagają się z wieloma problemami, wynikającymi najczęściej z 

niedostosowania otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Zadania określone w Programie dotyczą działań w zakresie wsparcia w 

dziedzinie edukacji, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania 
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bezrobociu, aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych oraz współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Działalność ta ukierunkowana jest na osiągnięcie 

możliwie najlepszego wyniku w minimalizacji 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 ustawy o rehabilitacji. Ich 

płynna realizacja odbywa się w dużej mierze w oparciu o środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

Rehabilitacja zawodowa dotyczy zarówno osób w okresie aktywności 

zawodowej pozostających bez pracy lub funkcjonujących już w określonych 

środowiskach zawodowych jak i młodzieży uczącej się, zwłaszcza w szkołach 

zawodowych. Celem działań jest  przygotowanie do pracy oraz zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym zatrudnienia zgodnego z ich możliwościami psychofizycznymi i 

posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.  

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 osób korzysta z możliwości 

podniesienia swoich kwalifikacji. Organizowane są szkolenia z zakresu: obsługi 

komputera, połączone z podstawami księgowości, gospodarki magazynowej oraz 

obsługi kas fiskalnych, kursy obsługi wózka widłowego oraz kursy bukieciarstwa. 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 

uruchamiają własną działalności gospodarczą. W większości zadania te realizowane 

są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 W roku 2019 r. Urząd Miasta Legnica kontynuował udział w Projekcie pn. 

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych" realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014-2020, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych: 

nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia lub ze zdezaktualizowanymi 

kwalifikacjami zawodowymi. Osoby te mogą odbyć szkolenia w zakresie małej 

poligrafii i zdobnictwa szkła, obsługi recepcji, służby piętra, kucharstwa, kelnerstwa, 

konserwacji terenów zielonych. Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich 

zdolności  do zatrudnienia. W roku 2019 pozyskano i zakwalifikowano cztery osoby 

do projektu.  

Rehabilitacja społeczna to proces długotrwały, który ma na celu umożliwianie 

osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym i jest ważnym 
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elementem wsparcia środowiska niepełnosprawnych. Do ważnych 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. 
 

Poniższe zestawienie prezentuje strukturę udzielanego wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w roku 2018 i 2019. 
Nazwa 2018 r. 2019 r. 

Turnusy rehabilitacyjne (liczba uczestników) 256 278 

Nakłady (w zł) 294 668,00 336 374,00 

Zakup przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych (liczba rozpatrzonych 
wniosków) 

849 896 

Nakłady (w zł) 473 327,00 573 567,00 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (ilość 
zawartych umów) 

13 24 

Nakłady (zł) 21 238,00 41 828,00 

Likwidacja barier funkcjonalnych (ilość 
umów) 

27 39 

Nakłady (zł) 164 898,00 156 212,00 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej 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 oraz budzików 

wibracyjnych i programów edukacyjnych. 

Jednym z ważniejszych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, 

realizowanym w Legnicy od 2001 roku, mającym na celu umożliwianie osobom 
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niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, jest finansowanie 

działalności warsztatów terapii zajęciowej. W mieście funkcjonują trzy warsztaty:  

 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, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej im. Św. Franciszka przy ul. Poselskiej, 

prowadzony przez CARITAS Diecezji Legnickiej. 

Jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej wyposażone są w 

pracownie m.in.: gospodarstwa domowego, plastyczną, techniczną, ogrodniczo - 

rękodzielniczą, informatyczną i inne. 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. 

 
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 2004r. 

o pomocy społecznej. Działania z niej wynikające mają na celu umożliwienie 

potrzebującym osobom i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. 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 wsparcia. 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, aby 

dać 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 2019 przyznano świadczenia w formie: 

 usług opiekuńczych 879 osobom na kwotę 7 552 836 zł, 

 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

28 osobom na łączną kwotę świadczeń 442 232 zł. 
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Pomoc instytucjonalna – umieszczanie zainteresowanych w domach pomocy 
społecznej 

Do zadań własnych gminy 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. 

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. 

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. 

Dom Pomocy Społecznej w Legnicy zlokalizowany jest w dwóch obiektach: 

 przy ul. Grabskiego 11, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka dla 60 

osób. Mieszkańcy mają zapewnioną podstawową opiekę lekarską i 

pielęgniarską. 

 przy ul. Kubusia Puchatka 4, który 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. 
 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w latach 2018 – 2019. 
Rok Kwota zł 

DPS przy ul. Grabskiego 
Kwota zł 

DPS przy ul. Kubusia Puchatka 

2018 4 462,82 6 375,44 

2019 4 465,82 6 375,44 

 
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 
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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. 

Systematycznie prowadzone są działania ułatwiające codzienne 

funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym polegające na: 

 modernizacji przejść dla pieszych poprzez m.in. ich doświetlenie oraz 

instalowanie urządzeń akustycznych, a także obniżanie krawężników, 

 przebudowie nawierzchni chodników i likwidacji nierówności, 

 zastosowaniu przy przejściach dla pieszych, nawierzchni dotykowej (płytki 

STOP) ułatwiającej niewidomym i niedowidzącym ustalenie krawędzi jezdni,   

 przystosowaniu taboru publicznego do przewozu osób z dysfunkcją narządu 

ruchu, 

 montowaniu tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP), 

umożliwiających odsłuchanie informacji o czasie przyjazdu najbliższych 

autobusów, 

 wykonywaniu zatok autobusowych z wbudowanymi krawężnikami 

peronowymi,  

 oznakowaniu poziomym i pionowym, w tym oznakowaniu stanowisk 

postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

Legnica, jako jeden z nielicznych samorządów od ośmiu lat posiada system 

komunikacji niewerbalnej „Równość Człowieka Głuchego” dający 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 

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 
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z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról 

społecznych poprzez: 

  umożliwienie im włączenia do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, 

przygotowanie do aktywizacji społecznej i zawodowej, 

 wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier 

w poruszaniu się oraz barier transportowych, 

 umożliwianie aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów 

wspierających ich 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 roku 2019 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 49 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 skorzystało łącznie 19 osób. 
 

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 oraz 
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jednostki organizacyjne, mogą liczyć na szeroko rozumiane wsparcie w zakresie 

realizowanych zadań i rozwiązywania 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.  Program pomocy wytchnieniowej  

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 został wprowadzony przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współfinansowany ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem 

programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im 

uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej, która miała 

odciążyć opiekunów między innymi poprzez zapewnienie im wsparcia w 

wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki 

któremu opiekunowie zyskiwali czas dla siebie. 

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 

bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy 

w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie 

opieki nad tymi osobami.  

Program oferował wsparcie w ramach trzech modułów: 

 Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz do członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form 

usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wparcia, 

domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi. 
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 Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług 

opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wparcia (w tym w 

środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego 

pobytu), w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu 

dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością). 

 Moduł III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie 

członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o 

których mowa powyżej oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w 

zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki. W roku 2019 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Legnicy realizował I i III Moduł programu „Opieka 

wytchnieniowa” - edycja 2019. Z Modułu I skorzystało 12 osób, natomiast z 

modułu III - 3 osoby. Na powyższą pomoc wydatkowano kwotę 45 718,73 zł, z 

czego 36 574,99 zł (80%) stanowiła kwota pochodząca z dotacji 

Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, a kwota 9 143,74 zł 

(20%) pochodziła ze środków własnych gminy. 

5.4.  Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych 
 

Zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 

realizowany był w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.  Celem Programu było wsparcie społeczne w formie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych 

w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie 

przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi 

wskazaniami, tj. konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Źródłem finansowania Programu były środki 

ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych w gminie.  

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w ramach 

programu objął pomocą 9 osób. Na powyższą pomoc wydatkowano kwotę 21 725,55 

zł, z czego kwota 10 862,77 zł stanowiła środki pochodzące z dotacji celowej 

Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, a kwota 10 862,78 zł 

pochodziła ze środków własnych gminy. 
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5.5.  Polityka senioralna 
 

Powołana w marcu 2014 roku Miejska Rada Seniorów zgodnie z przyjętym 

planem posiedzeń na rok 2019 spotykała się w każdy drugi czwartek miesiąca 

(oprócz lipca i sierpnia). MRS działa przede wszystkim w obszarach wspierania 

wszelkich form aktywności osób starszych oraz opiniowania podejmowanych  przez 

samorząd Legnicy decyzji w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. W 

posiedzeniach tych brali udział zaproszeni goście i urzędnicy. Spośród 

najważniejszych inicjatyw  MRS należy wymienić coroczne obchody Dnia Seniora 

organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta.  

W ramach polityki zdrowotnej jesienią 2019 roku został zrealizowany „Program 

profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 

2019 rok”.  Wskazania do szczepienia przeciw grypie obejmują głównie osoby z grup 

ryzyka,  do których należą między innymi osoby powyżej 65 roku życia oraz wszyscy 

obciążeni przewlekłymi schorzeniami. Informacja o szczepieniach została 

przekazana do lokalnych mediów a edukacja zdrowotna odbywała się  podczas 

konsultacji lekarskich w gabinecie lekarskim oraz w punkcie szczepień. W ramach 

edukacji poruszano tematy związane z rozpoznawalnością grypy, jak jej zapobiegać 

poprzez podejmowanie działań codziennej profilaktyki, a także co to są odczyny 

poszczepienne oraz gdzie i do kogo powinny być zgłaszane. Ponadto zorganizowano 

mobilne punkty szczepień w czasie obchodów Legnickich Dni Seniora oraz w 

domach kultury i parafiach na terenie miasta. Zaszczepiono 800 osób. 

W grudniu 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. 

Grabskiego 11 odbyło się uroczyste oddanie nowo utworzonego „Kącika Babci i 

Dziadka”. Projekt zrealizowany był przy wsparciu finansowym Fundacji Jolanty 

Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Całkowity koszt zadania wyniósł 110 000 

zł, udział finansowy Fundacji wyniósł 60 000 zł. Pozostała część pochodziła ze 

środków własnych miasta. Zadanie obejmowało opracowanie projektu aranżacji 

wnętrza, wykonania prac remontowo – budowlanych, zakupu mebli oraz 

wyposażenia. Wyremontowane pomieszczenia dają przede wszystkim możliwość 

wypoczynku, ale również komunikacji ze światem, przyjmowania gości, rodzin oraz 

znajomych.  

Urząd Miasta na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych, wspiera 

także działalność organizacji pożytku publicznego. Wśród działań skierowanych do 

środowiska senioralnego wymienić można pogramy pn.: 

 „Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury w środowisku osób 

niepełnosprawnych w wieku senioralnym” realizowany przez Polskie 

Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów mający na celu promocję aktywnego 

trybu życia w sferze kultury i sztuki, aktywnych form spędzania czasu wolnego 

oraz integracji osób starszych i niepełnosprawnych, 

 „Promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej osób starszych” 

realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Legnicki Klub Sportowy 
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„Trójka”. Program dotyczył wspierania i poprawy jakości ich codziennego 

funkcjonowania i zapobiegania odsunięciu społecznemu i dezaktywizacji 

seniorów, 

 „Aktywność fizyczna seniorów poprzez udział w zajęciach sztuki ruchu 

wspierająca ogólną sprawność psychofizyczną” opracowany przez 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Legnicki Klub Sportowy „Trójka” jako 

podkreślenie znaczenia aktywizacji i integracji miejskich środowisk 

senioralnych w Legnicy, 

 „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy w wieku 

senioralnym poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z 

zatrucia tlenkiem węgla” to program autorstwa Fundacji Ludzie Jesieni, 

mający na celu wzrost świadomości na temat tlenku węgla (czadu) i 

związanego z nim zagrożenia. Uczestnicy spotkania informacyjno – 

edukacyjnego zostali zaopatrzeni w certyfikowane czujniki czadu do 

zamontowania w domach, które  zasygnalizują niebezpieczeństwo ulatniania 

się tlenku węgla. 

W ubiegłym roku kontynuowano także rozpoczęty w 2018 roku program 

opracowany przez Fundację Ludzie Jesieni dotyczący systemu Wspomaganie 

Ratownictwa Pacjenta (WRP). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym. System 

ten to szybkie, precyzyjne i niezbędne pozyskanie informacji dotyczącej osoby, która 

znalazła się w stanie zagrożenia życia, jest nieprzytomna i potrzebuje pomocy. 

Każda osoba, widząc kogoś w takim stanie, może poprzez swój smartfon 

błyskawicznie przesłać do służb ratunkowych wszystkie dane i informacje medyczne 

o pacjencie, które są zawarte w jego opasce WRP. 

Polityka senioralna jest realizowana również przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który spełnia zadania ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego 

centrum pomocy rodzinie. Wśród zadań o charakterze obowiązkowym należy 

wymienić pomoc instytucjonalną związaną z kierowaniem zainteresowanych do 

domów pomocy społecznej czy domów dziennego pobytu i ponoszenie odpłatności 

za pobyt mieszkańca gminy w tym domu . W 2019 roku Dom Pomocy Społecznej 

przy ul. Władysława Grabskiego 11 zapewniał całodobową opiekę  60 osobom 

przewlekle somatycznie chorym, gwarantując podstawową opiekę lekarską i 

pielęgniarską. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wojciecha Korfantego 1 w Legnicy 

wypełnia zadania w ramach szeroko zakrojonej instytucjonalnej opieki nad starszymi 

członkami społeczeństwa. Jest placówką wsparcia dziennego, a sam pobyt w 

placówce jest nieodpłatny. Podstawowym zadaniem placówki jest przygotowanie 

gorącego posiłku dla seniorów, z którego w 2019 roku skorzystało łącznie 475 osób. 

Działalność Domu Dziennego Pobytu przyczyniła się do poprawy życia osób 

starszych przeciwdziałając samotności, uczuciu izolacji społecznej. Zakres usług 

świadczonych przez DDP w 2019 roku obejmował w szczególności: terapię 

zajęciową: aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, zajęcia edukacyjne, kulturalne, 

rekreacyjne, prozdrowotne, celebrację rocznic patriotycznych i religijnych. Ponadto 

seniorzy aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym naszego miasta, chętnie 
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odwiedzali wystawy, muzea, kino. Uczestniczyli w imprezach i koncertach 

organizowanych na terenie Legnicy, integrując się z innymi środowiskami 

senioralnymi działającymi w mieście. 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze 

obowiązkowym, realizowanym przez gminę jest także świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ta forma pomocy adresowana jest do osób 

samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być także przyznane 

osobie, która wymaga pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, 

stanowią uzupełnienie pomocy, której nie jest w stanie zapewnić rodzina. W 2019 

roku koszt jednej godziny wyniósł 19,95 zł. Z tej formy pomocy w ubiegłym roku 

skorzystało 879 osób, a łączne wydatki poniesione na jej realizację wyniosły 

7 552 836 zł. 
 

6. SPRAWY SPOŁECZNE 
 

6.1.  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Legnicy, 

przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/356/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 

roku, 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 czerwca 

2017 r. funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki z Dzieckiem z 

siedzibą przy ul. Przemysłowej 5. Schronisko jest ośrodkiem wsparcia i pełni funkcje 

zabezpieczające schronienie, posiłek, odzież. Placówka dysponuje 54 miejscami, w 

tym 9 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 były osoby 

bezdomne z terenu Gminy Legnica, jak również świadczona była krótkoterminowa 

pomoc osobom bezdomnym spoza Legnicy na zasadach określonych przepisami 

ustawy o pomocy społecznej. W placówce od poniedziałku do soboty wydawanych 

było ok. 200 posiłków dziennie, z których korzystały osoby bezdomne oraz 

potrzebujący mieszkańcy Legnicy. Osoby, które trafiają do placówek mają 

zapewnione podstawowe usługi medyczne, kąpielowe, fryzjerskie i pralnicze. Z uwagi 

na fakt, iż osoby bezdomne wymagają indywidualnego 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, 
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stowarzyszeniami działającymi na rzecz ludzi wykluczonych społecznie, 

Koordynatorem ds. Dzieci Krzywdzonych Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w 

Legnicy. 
 

Czynności wynikające z zakresu prac socjalnych wykonane w latach 2018 - 2019. 

L.p. 
Elementy pracy socjalnej 

 

Rok 

2018 2019 

1. 
Złożenie wniosku o przydział mieszkania w ZGM /aktualizacja 
wniosków/ 

91 90 

2. 
Monitoring i pomoc mieszkańcom placówek w zasiedleniu 
mieszkań 

12 11 

3. Zawarcie kontraktów socjalnych 26 25 

4. 
Zawarcie Indywidualnych Programów Wychodzenia z 
Bezdomności 

1 1 

5. Ustalenie stopnia niepełnosprawności   14 17 

6. Ustalenie uprawnień do renty inwalidzkiej lub emerytury  7 7 

7. Znalezienie zatrudnienia odpowiedniego do stanu zdrowia 5 23 

8. 
Pomoc w zakresie prawidłowego gospodarowania budżetem 
domowym 

31 35 

9. 
Doprowadzenie do zarejestrowania w PUP osób pozostających 
bez pracy 

35 39 

10. Uzyskanie wsparcia w środowisku 14 18 

11. Uregulowanie sytuacji prawnej lokalu 2 3 

12. Wytypowanie osób do prac społecznie użytecznych 14 10 

13. 
Pomoc w przezwyciężeniu trudności w przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu Zakładu Karnego 

26 20 

14. Usprawnienie w załatwianiu spraw bieżących i urzędowych 9 20 

15. 
Pomoc w dotarciu do lekarza poradni specjalistycznej w celu 
diagnozy, leczenia i rehabilitacji 

7 14 

16. Wystąpienie do sądu o wgląd w sytuację rodziny 3 5 

17. Pomoc w nawiązaniu zerwanych więzi rodzinnych 5 9 

18. Uzyskanie sprzętu medycznego bądź ortopedycznego 4 10 

19. Uzyskanie dostępu do świadczeń zdrowotnych 36 39 

20. Zamówienie wizyty lekarza I-go kontaktu 3 3 

21. Zorganizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych 16 21 

22. Podjęcie leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego 4 15 

23. Wystąpienie do Sądu o ubezwłasnowolnienie 2 3 

24. Pomoc w uzyskaniu miejsca w DPS 2 5 
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25. Podjęcie leczenia odwykowego 15 13 

26. Wystąpienie o przymusowe leczenie 3 9 

27. Pomoc w załatwieniu detoksykacji 8 10 

28. Podjęcie terapii w MONAR 5 2 

29. Pomoc w dotarciu do odpowiedniej grupy wsparcia 9 13 

30. Współpraca z kuratorem w celu poprawy funkcjonowania rodziny 5 7 

31. 
Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu poprawy 
funkcjonowania rodziny 

2 6 

32. Współpraca z asystentem rodziny 5 4 

33. Zapewnienie ciepłych posiłków w szkołach dla dzieci 5 8 

34. 
Pomoc w uzyskiwaniu podstawowego sprzętu gospodarstwa 
domowego dla osób opuszczających placówkę 

9 10 

35. 
Wystąpienie do sądu o umieszczenie w Domu Pomocy 
Społecznej   

1 1 

36. Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka 1 1 

37. 
Kontakt z innymi ośrodkami pomocy społecznej w celu 
zapewnienia schronienia osobom bezdomnym spoza Legnicy 

41 62 

38. 
Współpraca z innymi instytucjami pomocowymi tj. szpitale, 
stowarzyszenia, wolontariusze 

31 54 

39. Wytypowanie dziecka na kolonię letnią 3 4 

40. 
Pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w czasie 
wykonywania pracy 

5 4 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu  

Realizowano szereg zadań w zakresie aktywizacji bezrobotnych, identyfikacji 

ich potrzeb i 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.  

 
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 
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2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/470/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 

czerwca 2014 roku. 

 
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 2019 rok, przyjętego Uchwałą Nr III/48/18 Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 roku. 

 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są 

głównie przez Zespół Interdyscyplinarny, który powołuje grupy robocze w celu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym zadaniem grup jest dokonanie 

wnikliwej diagnozy sytuacji rodziny, w której stwierdzono przemoc i opracowanie 

planu pomocy. Interdyscyplinarne działania grup roboczych pozwalają na wspólne 

określenie działań i podejmowanie konkretnych zadań.   

Najczęstszymi przyczynami występowania przemocy w rodzinie jest 

najczęściej problem alkoholowy, choroba psychiczna, zaburzenie osobowości, 

bezradność życiowa. Grupy robocze spotykają się systematycznie w zależności od 

planu pomocy. Monitorują sytuacje rodzin, dokumentują  podejmowane działania 

oraz osiągane rezultaty. 

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 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 dotyczącej realizacji gminnego programu oddziaływań korekcyjno - 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2022, 

przyjętego Uchwałą Nr VI/106/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 roku 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
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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, rozwoju aktywnej integracji, poradnictwa, wzmacniania 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. 
 
Liczba osób korzystających z finansowej pomocy na kontynuowanie nauki w 

latach 2018-2019 

Rok 
Liczba osób otrzymujących pomoc 
pieniężną na kontynuowanie nauki 

Wysokość świadczenia (w zł) 

2018 61 277 867,61 
2019 61 245 246,10 

 
Liczba osób korzystających z pomocy na usamodzielnienie w latach 2018-2019 

Rok 
Liczba osób, które otrzymały pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie 
Wysokość świadczenia (w zł) 

2018 13 70 816,00 
2019 11 62 453,00 

 
Liczba osób korzystających z pomocy na zagospodarowanie w latach 2018-2019 

Rok 
Liczba osób, które otrzymały pomoc 

na zagospodarowanie 
Wysokość świadczenia 

(w zł) 

2018 18 90 615,86 

2019 15 75 000,00 

 

Zwiększenie dostępności do placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

W roku 2019 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. Placówki tworzyły warunki do nauki, rozwijały zainteresowania i 

uzdolnienia wychowanków, łagodziły niedostatki wychowawcze w rodzinie  i dążyły 

do eliminowania zaburzeń zachowania. 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. 
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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 

Pomocy Społecznej w Legnicy (Zespół ds. Pieczy Zastępczej). 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. Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2019 roku, w dalszym ciągu 

systematycznie prowadził grupowe spotkania dla wszystkich legnickich opiekunów 

zastępczych, mające na celu wzmocnienie zastępczych środowisk rodzinnych. 

Spotkania realizowane były na podstawie programów edukacyjno-wspierających 

zatwierdzonych przez dyrektora MOPS w Legnicy. 

Dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych prowadzone było 

poradnictwo mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji opiekunów 

zastępczych oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Legnickie 

rodziny zastępcze korzystały również z oferowanej przez MOPS pomocy i 

poradnictwa specjalistycznego. 

Systematycznie rozszerzana była oferta wspierania i integracji legnickich 

rodzin zastępczych. W ramach edukowania dzieci, młodzieży, jak również dorosłych 

opiekunów, w kierunku pokazywania alternatywnych, aktywnych form spędzania 

czasu wolnego, pracownicy Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej organizowali 

wspólne działania dla dzieci, młodzieży i opiekunów zastępczych. 

W 2019 roku w Legnicy funkcjonowały 162 rodziny zastępcze, w których 

przebywało 223 dzieci i osób pełnoletnich.  

Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w latach 2018 - 2019 
Wyszczególnienie 2018 2019 

Liczba rodzin zastępczych 152 162 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 223 223 
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W Legnicy funkcjonują trzy rodzaje rodzin zastępczych:  

 spokrewnione z dzieckiem, 

 niezawodowe,  

 zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. 
 
Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Legnicy w latach 2018 - 2019 

Wyszczególnienie 2018 2019 

Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 107 108 

Rodziny niezawodowe 43 52 

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego 

2 2 

 

Rodzaj i wysokość świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym w latach 2018 - 
2019 (w zł) 

Rodzaj pomocy 2018 2019 

Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 
rodzinie zastępczej wraz z dodatkami 

1 676 794,75 1 732 873,63 

Jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych 
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny 
dziecka 

8 277,00 6 900,00 

Jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie kosztów związanych 
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 
wpływ na jakość sprawowanej opieki 

9 900,00 3 800,00 

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodziny zastępczej 
zawodowej na pokrycie kosztów związanych z 
przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego  

5 140,00 4 035,00 

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny 
zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej 20 998,40  24 199,91 

Wynagrodzenie i dodatki wraz z pochodnymi za wykonanie 
zadania rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego  

130 824,37 111 617,20 

Świadczenie pieniężne za wykonanie zadania rodziny 
pomocowej 0,00 1 320,00 

Wynagrodzenie za świadczenie usług- pomoc przy sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem i pracach gospodarskich w rodzinie 
zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 
w rodzinie zastępczej niezawodowej 

18 419,36 16 050,51 

Więcej informacji o programie pieczy zastępczej znajduje się w punkcie 6.4. 
 

Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi  

W oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy 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 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 
 

148 

pozbawione. Zakres usług opiekuńczych obejmuje wykonywanie następujących 

czynności:  

 pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,  

 opiekę higieniczną,  

 zaleconą przez lekarza pielęgnację, 

 zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 877 osób na łączną kwotę 7 552 836 zł.  

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z 

zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Wojewoda zapewnia środki finansowe na realizację zadania, ustala 

sposób jego realizacji oraz sprawuje nadzór nad wykonaniem tego zadania. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005r. (Dz. U. 189 poz.1598) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.  

 

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. 

Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 
wydatki poniesione na ich realizację kształtowały się następująco: 

 w 2018 roku – 33 osoby na kwotę 478 242 zł, 

 w 2019 roku - 28 osób na kwotę 442 232 zł. 
 

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, że 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 

najistotniejsze problemy społeczne mieszkańców, z drugiej okazują się być 

działaniami skutecznymi, zatem wartymi kontynuacji, rozwijania i doskonalenia. 
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6.2.  Gminny Program Wspierania Rodziny  

 

Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na lata 

2019 - 2021, przyjętego Uchwałą Nr IV/58/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 

stycznia 2019 roku 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. 

Wsparcie rodzin 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 2019 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 skorzystały 172 rodziny, 

 z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej skorzystało 631 osób dorosłych i 92 

niepełnoletnie. 

Dział Pracy Socjalnej MOPS zatrudniał 43 pracowników socjalnych oraz 6 

asystentów rodziny. Działania pracowników służyły przede wszystkim wzmocnieniu 

klientów w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz 

organizowaniu warunków sprzyjających temu celowi. W 2019 r. pomocą finansową, 

rzeczową i pracą socjalną objęto 3248 rodzin, łącznie 5109 osób. 

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 307 

środowiskach prowadzili monitoring w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. 

W 25 przypadkach pracownik socjalny był osobą wszczynającą powyższą 

procedurę. 

 W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin, typowali osoby i zawierali 
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kontrakty socjalne w sprawie prac społecznie użytecznych. W 2019 r. 

wytypowano 58 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 95 dzieci. 

 Wnioskowali o pomoc w formie posiłków. Taką formą pomocy objęto 976 

rodzin, w tym 599 dzieci. 

 Wypełniali karty informacyjne do fundacji w celu uzyskania wsparcia 

finansowego dla rodzin z problemem niepełnosprawności. W 2019 r. 

wypełnionych zostało 77 kart informacyjnych. 

 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 

2019 r. zawarto 99 kontraktów socjalnych. 

 Wnioskowali o udzielenie pomocy w formie dostępu do świadczeń 

zdrowotnych.  

W tych sprawach przeprowadzono 577 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 2019 r. pracownicy socjalni wydali 

rodzinom 361 skierowań.  

 Przeprowadzili 54 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.  

Powyższe zadania w 2019 r. były 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 351 079 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła 103 

455 zł, natomiast środki własne gminy 247 624 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 
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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. 

W 2019 r. asystenci rodziny objęli pomocą 87 rodzin, w których wychowywało się 208 

dzieci w wieku do 18 lat. W 2019 r. zakończono pracę z 29 rodzinami, w tym:  

 10  rodzin zrealizowało plan pracy dotyczący usamodzielnienia się,  

 6 rodzin zrezygnowało z tej formy pomocy w trakcie realizacji planu,  

 8 rodzin z uwagi na  niewywiązywanie się z planu działania i unikanie kontaktu 

zakończono pracę asystenta rodziny,  

 3 rodziny zakończyły pracę z powodu zmiany miejsca zamieszkania poza 

Legnicę,  

 2 rodziny zakończyły współpracę z uwagi na zmianę metod pracy.  

W 2019 roku 6 rodzin objętych było pomocą w formie asystenta rodziny na wniosek 

Sądu. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosił 30  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, 

 pomoc w dotarciu do lekarza i innych specjalistów. 

Od 2017 r. obowiązuje 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. Asystent 

rodziny na wniosek osób uprawnionych – staje się koordynatorem działań 

pomocowych. W 2019 roku MOPS nie odnotował takich zgłoszeń. 

Pracownicy Działu Pracy Socjalnej na wniosek organizatorów pieczy 

zastępczej, dokonali 242 analizy 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, z którymi nawiązano kontakt, rodzice nie wykazali chęci 
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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 biorąc udział w szkoleniach, których celem było zapobieganie wypaleniu 

zawodowemu oraz 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 dotyczyły również 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 2019 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 220 osoby, w tym 142 dzieci i 78 

osób dorosłych. 

W związku z pobytem dzieci z terenu Legnicy w rodzinach zastępczych  oraz 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany był do współfinansowania pobytu 

nieletnich w pieczy zastępczej. Na realizację tego zadania w 2019 r. przeznaczono 

kwotę 1 357 369 zł w związku z pobytem 35 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz 468 741 zł za pobyt 47 dzieci w rodzinach zastępczych. 

Poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy działania w ramach 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na lata 2019 – 2021 

podejmowane były przez inne podmioty, tj. placówki wsparcia dziennego 

zapewniające dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz zajęcia 

socjoterapeutyczne. 

W 2019 roku pomocą i wsparciem legnickich Świetlic Terapeutycznych 

objętych było 345 dzieci. Najliczniej do placówek uczęszczali uczniowie szkół 

podstawowych. 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 
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dożywiania. W 2019 roku placówki dysponowały łącznym budżetem w wysokości 

2 187 850,95 zł. 

W 2019 roku dofinansowano z budżetu miasta 2 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. 

Również placówki oświatowe organizują różne formy wspierania rodziny. W 

2019 roku, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na różnym etapie 

kształcenia, gmina wydatkowała na kwotę 29 471 zł. Z programu skorzystało 86 

niepełnosprawnych uczniów ze szkół publicznych. Pomoc udzielana była na wniosek 

pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia, a także nauczyciela lub pracownika socjalnego.  

Ponadto uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z 

powodu zaistniałych zdarzeń losowych przyznawane były jednorazowe zasiłki 

szkolne. Z tej formy wsparcia skorzystali uczniowie mieszkający na terenie miasta 

Legnicy, którzy spełniali kryterium dochodowe na członka rodziny określone w 

ustawie o pomocy społecznej. W 2019 roku przyznano 1079 stypendiów i 11 zasiłków 

szkolnych. Kwota wykorzystanych środków na ten cel wyniosła 1 222 748,32 zł, w 

tym kwotę 244 549,66 zł stanowiły środki własne gminy Legnica, natomiast kwota 

978 198,66 zł pochodziła z otrzymanej na ten cel dotacji. 

W okresie ferii zimowych i wakacji w każdym roku szkolnym dla dzieci 

organizowane są półkolonie. 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. Na półkolonie letnie i 

zimowe, w ramach współfinansowania ze środków uzyskanych za wydanie zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano 474 080,00 zł. 

W roku 2014 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 2019 roku Gmina zrealizowała 1390 wniosków, z czego: 

 liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy:  

1121, w tym 985 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 

 liczba wniosków o uzupełnienie rodziny:  11, 

 145 wniosków o przyznanie dodatkowej formy karty (elektronicznej), 

 liczba przyznanych duplikatów:  43, 

 liczba przyznanych Kart dla nowego członka rodziny: 9, 

 liczba przyznanych nowych kart dla członka rodziny, który wcześniej był jej 
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posiadaczem: 61. 

W roku 2019 r. przyznano 3568 kart, w tym 1346 kart elektronicznych i 2222 

tradycyjnych. 
 

 

6.3.  Program wsparcia rodzin wielodzietnych 

 

Celem programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA 

PRZYJAZNA RODZINIE”, przyjętego Uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z 

dnia 27 kwietnia 2015 roku, 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). 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".  

 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). 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 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 2019 roku do 

Programu przystąpiło 48 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. 
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6.4.  Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej  

 

Zgodnie z 3 letnim powiatowym programem rozwoju pieczy zastępczej dla 

miasta Legnicy na lata 2019 – 2021, przyjętym Uchwałą Nr V/88/19 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 25 lutego 2019 roku, zadania organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w Legnicy, pełni Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej funkcjonujący w 

strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Powiatowy program 

rozwoju pieczy zastępczej opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dla dobra dzieci, 

które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny 

rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących 

im praw i wolności. 

W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, wszelkie niezbędne informacje zamieszczone były na 

stronie internetowej MOPS w Legnicy. Ulotki informacyjne, dystrybuowano w 

legnickich szkołach, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia 

Nauczycieli, 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 ramach Kampanii Zostań Rodzicem Zastępczym oklejono samochód 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: „Rodzina - Czekamy właśnie na Ciebie”, 

zapraszając osoby zainteresowane do współpracy z Zespołem ds. Pieczy 

Zastępczej. Przedstawiciele władz miasta Legnicy oraz przedstawiciele MOPS brali 

udział w konferencji nt. rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej dla Legnicko - 

Głogowskiego Okręgu Miedziowego,  której efektem jest kampania społeczna pod 

hasłem „Mie(dź)Rodzinę”, promująca ideę zastępczego środowiska rodzinnego. 

Partnerem głównym finansującym kampanię społeczną „Mie(dź) Rodzinę” jest 

Fundacja KGHM, a partnerami wspierającymi są Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad 

projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a partnerami 

zaangażowanymi w realizację działań związanych z kampanią są: miasto Legnica 

oraz powiaty: legnicki, polkowicki, lubiński i głogowski.  

W 2019 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 8/2018/RZ z dnia 30 lipca 2018 r.)  

zaproszono 8 osób (w tym 6, które zgłosiły gotowość do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej w 2018 r.). Ostatecznie w szkoleniu  udział wzięło 6 osób. 

Osoby te ukończyły szkolenie  i otrzymały stosowne zaświadczenia: 1osoba o 
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uczestnictwie w szkoleniu,  5  osób o ukończeniu szkolenia.  Szkolenie  prowadziło 2 

certyfikowanych trenerów Programu. 

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 2019 r.  przebadano  

43 kandydatów: 21 osób - kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową (7 par, 7 

osób samotnych),  22 osoby - kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną (9 

par, 4 osoby samotne). 

Zgodnie z art. 46 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej dla funkcjonujących w Legnicy zastępczych środowisk rodzinnych, 

psycholog wydał 25 opinii (dla 16 osób samotnych, 9 par), 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 2019 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 7 

nowo utworzonych rodzin zastępczych, 

 4 spotkania edukacyjno-wspierające dla 2 rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, mające na celu zachowanie i 

wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego, 

 31 spotkań edukacyjno-wspierających dla opiekunów zastępczych 

spokrewnionych i  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 53 opiekunów, 

 15 cyklicznych spotkań warsztatowych, artystyczno - ruchowych  dla dzieci do 

lat 7 - podopiecznych rodzin zastępczych i ich przyjaciół. W warsztatach 

uczestniczyła grupa 14 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 269 porad specjalistycznych. 

Rodziny zastępcze korzystały także z różnorodnych form pomocy specjalistycznej 

oferowanej przez Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży MOPS w 
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Legnicy. W 2019 r. 5 dzieci, podopiecznych rodzin zastępczych, na wniosek 

opiekunów, systematycznie uczestniczyło w zajęciach klubowych Ośrodka Pomocy 

Terapeutycznej i korzystało z terapii pedagogicznej oraz z pomocy w nauce. 

MOPS w Legnicy w 2019 r. podjął także współpracę z Fundacją „Raduga”. 

Podopieczni legnickich rodzin zastępczych i ich opiekunowie korzystali z szerokiej 

oferty pomocy specjalistycznej i wparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, „Zwrotnica - Rodzina na 

dobrym torze” współfinansowanego ze Środków EFS. Program skierowany był do 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin zastępczych.  

Wszystkim rodzinom zapewniono indywidualną pomoc i wsparcie. W 2019 r. 

91 rodzin zastępczych, objętych zostało opieką 6 koordynatorów, z pozostałymi 

rodzinami pracowali pracownicy socjalni i pedagog Zespołu do Spraw Pieczy 

Zastępczej. Zorganizowano 2235 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, odbyło się 

46 spotkań rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi  w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Spotkania odbywały się przy udziale koordynatorów lub pracowników 

socjalnych.  

W ramach edukowania  dzieci i młodzieży  w kierunku pokazywania 

alternatywnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, pracownicy Zespołu 

zorganizowali wspólne działania dla dzieci, młodzieży i opiekunów zastępczych, takie 

jak: 

 wyjścia na seanse filmowe do kina, 

 wyjścia do kręgielni, 

 wyjścia na mecze piłkarskie MKS MIEDZ LEGNICA, 

 udział w warsztatach wokalnych w MCK w Legnicy, 

 wyjścia grupowe  do parku trampolin-Jump heaven, 

 plenerowe zajęcia sportowe i plastyczne, 

 wyjścia do legnickiego muzeum. 

Realizując swoje ustawowe zadania, organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

współpracował ze środowiskiem lokalnym, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, organizacjami społecznymi. W 2019 r. nawiązano 267 kontaktów z 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka oraz sądami. 

Dla każdego umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka 

organizator opracował indywidualny plan pomocy dziecku. W 2019 r. sporządzono 38 

indywidualnych planów pomocy, które modyfikowane były w miarę potrzeb, nie 

rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Sporządzono 366 modyfikacji planów, a także 

dokonano 39 ocen rodzin zastępczych. Do Sądu Rodzinnego w Legnicy przekazano 

366 opinii o zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na zlecenie Sądu 

sporządzono 27 opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
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Rodziny zastępcze oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mieli 

zapewnioną możliwość korzystania z pomocy prawnej, w zakresie prawa rodzinnego. 

Udzielono 40 porad prawnych. 

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej zgłosił do Ośrodka Adopcyjnego 

Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego we 

Wrocławiu 22 informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną (12 dzieci z 

rodzin zastępczych spokrewnionych, 3 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych, 

7 dzieci z rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego).  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspierał Rodzinny Dom Dziecka 

MOPS w opracowaniu diagnozy dziecka, sporządzaniu indywidualnego planu 

pomocy dziecku oraz w jego modyfikowaniu. W 2019 r. sporządzono 8 modyfikacji 

indywidualnych planów pomocy dla  4 wychowanków placówki rodzinnej. 

Kierownikowi placówki udzielono także wsparcia w dokonaniu  okresowej oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

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 

możliwość udziału w szkoleniach mających na celu podnoszenia ich kwalifikacji. 

Szkolenia organizowane były przez: 

 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w ramach 

projektu ,,Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej”, który zapewnił następujące szkolenia: 

o Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, 

depresja i zaburzenia odżywiania, 

o Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy, 

o Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze 

dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną, 

o Metoda WenDo. Psychofizyczna siła kobiety w sytuacji zagrożenia. 

 MOPS w Legnicy w ramach środków finansowych pochodzących z Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapewnił następujące 

szkolenia: 

o W zderzeniu z psychopatą, 

o Skuteczne wywieranie presji, na tzw. trudnych interesantów, 

o Wykorzystanie neuropsychologii w procesie detekcji kłamstwa oraz w celu 

usprawnienia komunikacji interpersonalnej, 

o Zastosowanie uważności Mindfulness w pracy z dziećmi i dorosłymi w  

terapii rodziny z problemem alkoholowym oraz jako wsparcie osoby 

pracującej w obszarze pomagania, 

o Superwizje Zespołów MOPS w  Legnicy pracujących z rodzinami 

dotkniętymi przemocą  i problemem alkoholowym, 

o Arteterapia plastyczna - w pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, 

o Zastosowanie choreoterapii w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi w 

terapii rodziny z problemem alkoholowym, 
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o Dialog motywujący, praca z trudnym, oporującym nastolatkiem, 

o Wsparcie dziecka w terapii rodziny z problemem alkoholowym z 

uwzględnieniem potrzeb dziecka i charakterystyka poszczególnych etapów 

rozwoju. 

Dodatkowo koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni 

Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, zgodnie z potrzebami, brali udział w 

spotkaniach interwizyjnych z udziałem psychologów  Zespołu Interwencji Kryzysowej 

i  pedagogów  Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży MOPS w 

Legnicy.  

Systematycznie prowadzone były także szkolenia wewnętrzne, w celu 

tworzenia warunków rozwoju osobistego i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.  

 

7. RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 

 

7.1.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, przyjęty Uchwałą Nr III/48/18 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 roku, 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. 

Program pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej 
w obszarze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Zaplanowane działania mają oddziaływanie długofalowe i są realizowane we 
współpracy z wieloma partnerami, stosownie do rodzaju działań i środowiska, do 
którego są kierowane. 

Program jest zapisem działań, które są realizowane w ramach zadań 
własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Legnicy. Gmina Legnica, w roku 
2019, po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskich kampanii: 

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł" - celem kampanii było m. in. budowa poczucia 

własnej wartości, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia, jak 

również ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań 

ryzykownych. Na ten cel przeznaczona została kwota ok. 5 000 zł. 

 „Postaw na rodzinę" - celem projektu był wspólny udział dzieci, młodzieży ich 

rodziców oraz dziadków w festynie umożliwiającym wspólną zabawę, 

pozytywne przeżycia sportowe oraz doświadczenia związane z aktywnym 

spędzaniem wolnego czasu w rodzinnym środowisku. Na ten cel 

przeznaczona została kwota ok. 40 000 zł. 
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
prowadził działania w zakresie: 

 udzielania informacji o problemach uzależnień i możliwościach podjęcia 

leczenia odwykowego, 

 wszczęcia procedury „Niebieska Karta", 

 szkolenia różnych grup zawodowych. 

W 2019 r. podpisano łącznie 47 umów z podmiotami zewnętrznymi na 
realizację zadań profilaktycznych w formie: programów edukacyjnych, 
terapeutycznych, ogólnorozwojowych, festynów, rajdów, wycieczek, spektakli 
profilaktycznych. W grudniu 2019 roku ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację 
zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

 Pierwszy konkurs dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, 

gdzie kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 342 500 zł.  

 Drugi konkurs dla osób fizycznych, jednostek organizacyjnych gminy, 

samorządowych instytucji kultury i innych osób działających w sferze 

przeciwdziałania uzależnieniom, gdzie wydatkowana kwota wynosiła 710 165 

zł. Środki zostały rozdysponowane na: 

o Placówki wsparcia dziennego - 119 360 zł. 

o Punkty konsultacyjne - 48 150 zł 

o Programy terapeutyczne, ogólnorozwojowe, profilaktyczno-edukacyjne, 

informacyjno-edukacyjne, konsultacyjne - 174 735 zł 

o Festyny - 59 000 zł 

o Wypoczynek zimowy - 93 100 zł 

o Wypoczynek letni - 215 820 zł. 

 

Z różnorodnych form wypoczynku zimowego skorzystało ok. 2 342 osoby, 
koszt ogółem wyniósł 135 160 zł. Z różnorodnych form wypoczynku letniego 
skorzystało ok. 6 152 osoby, a koszt ogółem wyniósł 338 920 zł. 

Łączny plan wydatków gminy na realizację zadań z zakresu Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku stanowiła kwota 2 936 786,94 zł. 

 

7.2. Gminny program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

 

Działania wynikające z Gminnego programu oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019 - 2022, 
przyjętego Uchwałą Nr VI/106/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 roku, 
podejmował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W 2019 r. zaplanowano realizację dwóch edycji programu. Pierwsza w okresie 
od marca do czerwca oraz druga od września do grudnia. Pierwsza edycja programu 
została zrealizowana zgodnie z planem. Natomiast druga edycja z uwagi na brak 
osób zainteresowanych udziałem w programie nie odbyła się. 
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Adresatami programu były osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy 
w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie oraz osoby, 
których uczestnictwo w programie wynikało z osobistej decyzji. Do I edycji programu 
przystąpiło 7 mężczyzn. Spotkania miały miejsce raz w tygodniu i odbywały się w 
Domu Dziennego Pobytu MOPS. Program realizowany był w formie warsztatowej, 
metodami interaktywnymi z nastawieniem na przekazywanie doświadczeń 
praktycznych. Warunkiem ukończenia programu oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych była obecność na spotkaniach. W 2019 roku program korekcyjno-
edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ukończyły 3 osoby. 

Zadanie w całości finansowane było ze środków z budżetu państwa. Na jego 
realizację przeznaczono kwotę 10 866,02 zł.  
 

7.3.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

 

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 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 i edukowania 

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. 

Przemoc w rodzinie zaburza prawidłowe funkcjonowanie relacji rodzinnych, 
niszcząc poczucie godności, szacunku i zaufania. Przywrócenie prawidłowego 
funkcjonowania rodziny wymaga podejmowania oddziaływań nie tylko w stosunku do 
osób doświadczających przemocy, ale i do osób stosujących przemoc. Problem ten 
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. Podstawą 
podejmowanych działań powinno być szybkie reagowanie, mające na celu 
przerwanie przemocy oraz skuteczną pomoc ofiarom. 

 Zadania określone 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, realizował 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Jego podstawowym zadaniem była koordynacja działań podmiotów, 
wchodzących w  skład Zespołu oraz 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 zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który na 
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, otrzymał w 2019 
roku z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 10 000 zł. Krota ta została 
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przeznaczona między innymi na: zakup materiałów biurowych, wykonanie ulotek, 
plakatów w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci 
i młodzieży” oraz na sfinansowanie uczestnictwa w seminarium dla pracowników.  

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. miały miejsce cztery posiedzenia 
Zespołu  Interdyscyplinarnego. 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 grup 
roboczych, skutecznym oddziaływaniem wobec osób stosujących przemoc w 
rodzinie, współpracą pomiędzy poszczególnymi podmiotami.  Ustalone zostały 
sposoby rozpowszechniania wiedzy na temat instytucji i osób świadczących pomoc 
ofiarom przemocy oraz prowadzących warsztaty podnoszenia kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych wśród rodziców. W ramach podnoszenia kompetencji 
zawodowych pracowników w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
przedstawiciele pomocy społecznej uczestniczyli w dwóch spotkaniach 
superwizyjnych zorganizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we 
Wrocławiu i MOPS w Legnicy oraz w szkoleniach, zorganizowanych przez MOPS  w 
Legnicy.  

W 2019 r. członkowie Zespołu – przedstawiciele różnych instytucji miasta 
Legnicy działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przystąpili 
do światowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, 
organizowanej przez Fundację PoDrugie. W okresie od 1 do 19 listopada 2019 r. na 
terenie miasta zostały podjęte liczne działania prewencyjne w ramach kampanii. 
Przedstawiciele MOPS-u i pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej przeprowadzili 
spotkania i warsztaty dla dzieci i rodziców o następującej tematyce: 

 warsztaty „Tolerancja: Twoja wrażliwość na inność” – działania skierowane do 

podopiecznych  Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 

MOPS, 

 warsztaty „Dodaj dzieciom skrzydeł” - działania skierowane do podopiecznych  

Domu Samotnej Matki, 

 warsztaty „Stop Hejt” organizowane w Szkole Podstawowej Nr 18 w Legnicy, 

 spotkania „MATKA-OJCIEC-DZIECKO - droga do poznania i twórczego 

rozwoju” organizowane w: Żłobku Nr 1, Żłobku Nr 2, Żłobku Nr 3, Filii Żłobka 

Nr 3, Żłobku Nr 4. 

Dodatkowo organizowane były dyżury psychologów w: Żłobku Nr 1, Żłobku Nr 2, 
Żłobku Nr 3, Filii Żłobka Nr 3, Żłobku Nr 4 oraz Schronisku dla Bezdomnych i Domu 
Samotnej Matki. W kampanię włączyły się również instytucje takie jak:  

 Komenda Miejskiej Policji w Legnicy, 

 Prokuratura Rejonowa w Legnicy, 

 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli, 

 Sąd Rejonowy w Legnicy, II Wydział Karny, 

 Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD. 
 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w 
rodzinie, w indywidualnych przypadkach, przewodnicząca Zespołu powoływała grupy 
robocze. W składzie grup roboczych  obecny był zawsze przedstawiciel MOPS-u - 
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pracownik socjalny, policjant, psycholog oraz inne osoby reprezentujące instytucję 
stosownie do danego problemu w rodzinie np. przedstawiciele oświaty czy sądu. 
Posiedzenia grup roboczych, pracujących bezpośrednio w środowisku,  miały 
miejsce w siedzibie MOPS.   

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą   
odbywało się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymagało zgody osoby 
dotkniętej przemocą. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury są 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. 
Wszczęcie procedury następowało przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - 
A” w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub 
zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w 
wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez  osobę będącą 
świadkiem przemocy w rodzinie.  

Zadaniem grupy roboczej była diagnoza problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
opracowanie  i realizacja planu pomocy, monitorowanie sytuacji rodziny, w której 
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy i 
dokumentowanie podjętych działań. Prace w grupach roboczych prowadzone były 
systematycznie, w zależności od potrzeb rodziny.  

W 2019 r. miało miejsce 615 posiedzeń grup roboczych. Średnio w miesiącu 
odbyło się 56 takich spotkań. 

 
Poniżej przedstawiono liczbę „Niebieskich Kart - A” wszczynających procedurę, 

założonych przez podmioty uprawnione w 2018 r. i 2019 r. 
Podmiot 

uprawniony 
2018 r. 2019 r. 

Policja 143 181 

Pomoc Społeczna 20 25 

Oświata 8 8 

MKRPA 0 0 

Służba zdrowia 0 1 

Razem 171 215 

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 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 tj. 
z osobą doświadczającą przemocy domowej („Niebieska Karta - C”) oraz z osobą 
podejrzaną o stosowanie przemocy domowej (Niebieska Karta - D”). W 2019 r.  
wypełniono 93 formularzy „Niebieskich Kart - C” oraz 85 „Niebieskich Kart - D”.  
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8. OŚWIATA 
 

W 2019 r. na mapie edukacyjnej miasta Legnicy funkcjonowała większość 

typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych ujętych w ustawie Prawo 

oświatowe. Legnicki system oświaty, oprócz szkół i placówek prowadzonych przez 

miasto zlokalizowanych w 44 jednostkach organizacyjnych, obejmuje szkoły i 

placówki dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez organy inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego.  

 

Szkoły i placówki dla młodzieży i dorosłych działające na terenie miasta Legnicy 
Typ szkoły/placówki Prowadzone przez miasto Prowadzone przez inne 

organy - niepubliczne 
Ośrodki wychowania 
przedszkolnego  

21 (17 przedszkoli, oddziały 
przedszkolne w 4 szkołach 
podstawowych) 

27 (24 przedszkola, 2 punkty 
przedszkolne, oddział 
przedszkolny w 1 szkole 
podstawowej) 

Szkoły podstawowe 14 5 
Licea ogólnokształcące 7 4 
Technika  6 2 
Branżowe szkoły I stopnia 7 - 
Szkoły policealne  4 10 
Szkoły dla dorosłych  2 (1 szkoła podstawowa, 1 

liceum ogólnokształcące)  
4 (1 szkoła podstawowa, 3 licea 
ogólnokształcące) 

Placówki kształcenia 
ustawicznego  

 10 

Inne 16 (poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, pałac młodzieży, 
schronisko, CUW, CKZiU, 
ORW, szkoły artystyczne, 
międzyszkolne punkty 
nauczania religii, 
międzyszkolne punkty 
nauczania języka mniejszości, 
internat) 

4 (bursa, internat, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne) 

Razem 77 66 

Stan na wrzesień 2019 r. 
 

Baza dydaktyczna legnickich szkół prowadzonych przez miasto jest 

nowoczesna i zmodernizowana. Szkoły i placówki dysponują łącznie prawie 1.030 

pomieszczeniami do nauki. W dobie rozwoju społeczeństwa informatycznego 

szczególną wagę przywiązuje się do informatyzacji szkół. W legnickich szkołach i 

placówkach łącznie jest 2.751 stanowisk komputerowych, w tym 958 w 50 

pracowniach komputerowych, 1.061 w salach przedmiotowych, w bibliotekach, 

czytelniach i centrach multimedialnych – 143, w świetlicach – 51. Ponadto w 

pokojach nauczycielskich zainstalowano 50 komputerów, w gabinetach 

specjalistycznych w szkołach i poradniach - 143, do dyspozycji kierownictwa i 

administracji szkolnej pozostaje 380 komputerów. Wszystkie szkoły i placówki 

posiadają dostęp do Internetu i przystąpiły do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.  

Od września 2019 roku we wszystkich szkołach funkcjonuje dziennik 

elektroniczny. W 8 szkołach wdrożono mLegitymacje, od września wydano 480 

dokumentów elektronicznych.  
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We wszystkich legnickich szkołach działało 25 bibliotek szkolnych, w tym 

biblioteka zorganizowana w MCK, w których zgromadzono łącznie 386 tys. 

woluminów. W celu zapewnienia uczniom opieki przed i po lekcjach zorganizowano 

14 świetlic  w szkołach podstawowych. Wg stanu na wrzesień 2019 r. w świetlicach 

przebywało dziennie 1.974 dzieci. W większości (1.799 dzieci tj. 91,13 % ogółu) 

zapisanych do świetlicy to uczniowie klas I-III. We wszystkich przedszkolach i 11 

szkołach działają stołówki, a w 4 zorganizowano jadalnie. Dożywianiem w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych objęto 

96,57% dzieci, w szkołach podstawowych 36,05%, w szkołach ponadpodstawowych 

1,99 % uczniów. Średnio dziennie z dożywiania korzystało 4.708 uczniów, w tym 314 

obiadów finansował MOPS. Dodatkowo uczniowie klas I-V  mają możliwość 

spożywania świeżych owoców i warzyw (4.131 uczniów) oraz mleka i jego 

przetworów (4.109 uczniów).  

Dzieci i młodzież legnickich szkół mają zapewnione dobre warunki do nauki 

oraz rozwijania swoich sportowych zainteresowań. Szkoły dysponują obiektami 

sportowymi o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu, w tym 25 salami dużymi, 

48 dodatkowymi pomieszczeniami, 35 boiskami, 30 obiektami lekkoatletycznymi, 

kortami tenisowymi i torem łuczniczym. Uczniowie mają możliwość korzystania z 2 

basenów krytych. W każdym roku podejmowane są działania związane z 

utrzymaniem i poprawą stanu bezpieczeństwa osób przebywających w szkołach, a 

także poprawą systemu dozoru obiektów. W obiektach szkół i placówek oświatowych 

zainstalowanych jest łącznie ponad 745 kamer, w tym 243 wewnętrzne i 502 

zewnętrzne, w tym 709 kamer kolorowych.  Kamery współpracują z 64 monitorami 

oraz 60 rejestratorami obrazu. 

 

Wychowanie przedszkolne 

W mieście działało 17 przedszkoli miejskich, oddziały przedszkolne w 4 

szkołach podstawowych, 2 niepubliczne punkty przedszkolne, 24 przedszkola 

niepubliczne oraz oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej. Wg 

stanu na wrzesień 2019 r.  w miejskich przedszkolach opieką i wychowaniem 

objętych zostało 1.976 dzieci w 89 oddziałach (od stycznia do sierpnia 2019 tj. w roku 

szkolnym 2018/19 – opieką przedszkolną objęto  1.939  dzieci). Do 8 oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych uczęszczało 181 

dzieci. W przedszkolach niepublicznych opieką i wychowaniem objęto 1.442 dzieci, w 

punktach przedszkolnych - 37 dzieci, a w oddziale przedszkolnym w niepublicznej 

szkole podstawowej 16 dzieci.  

Legnicki wskaźnik wychowania przedszkolnego w 2019 r. wynosił 101,02 %. 

W 48 placówkach zapewniono opiekę dla 3.652 dzieci w wieku przedszkolnym (od 

stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 2018/19 – opieką przedszkolną 

objęto łącznie 3.565 dzieci). 
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Placówki wychowania przedszkolnego i dzieci uczęszczające do placówek w Legnicy 
Placówki Ilość placówek 

funkcjonującyc
h w mieście w 

2018 r. 

Ilość dzieci w 
placówkach w 
2018 r./liczba 

oddziałów 

Ilość placówek 
funkcjonującyc
h w mieście w 

2019 r. 

Ilość dzieci w 
placówkach w 
2019 r./liczba 

oddziałów 

Przedszkola publiczne 17 1.939/87 17 1.976/89 

Oddziały przedszkolne  
w szkołach 
podstawowych 

 

4 

 

194/8 

 

4 

 

181/8 

Przedszkola 
niepubliczne 

23 1.377/77 24 1.442/81 

Niepubliczne punkty 
przedszkolne 

3 55/6 2 37/3 

Oddziały przedszkolne  
w szkołach 
podstawowych 
niepublicznych 

 

- 

 

- 

 

1 

 

16/1 

Razem 47 3.565/178 48 3.652/182 

 
Szkoły podstawowe 

Sieć szkolna obejmuje 14 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Legnica, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz edukacją  artystyczną, specjalną 

oraz z językiem mniejszości narodowej.  

We wrześniu 2019 r. w szkołach podstawowych (bez specjalnych) uczyło się 

6.872 uczniów w 309 oddziałach (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 

2018/19 do szkół podstawowych uczęszczało  6.828 uczniów w 306 oddziałach). 

Średnia liczba uczniów na oddział wynosiła 22,24.  

Dodatkowo ilość uczniów w Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 10, 

zwiększyła się w wyniku organizacji 8 oddziałów przedszkolnych, do których 

uczęszczało 181 dzieci. W szkole podstawowej przy Zespole Placówek Specjalnych 

funkcjonowały 22 oddziały specjalne, do których uczęszczało 119 uczniów.  

W 5 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne organy utworzono 60 

oddziałów do których uczęszczało 654 uczniów.   

 

Szkoły ponadpodstawowe  

Od 1 września 2019 r. rozpoczęły funkcjonowanie nowe typy szkół 

ponadpodstawowych, wprowadzone reformą strukturalną z 2016 r. Licea 

ogólnokształcące i technika - szkoły ponadgimnazjalne - przekształcono w szkoły 

ponadpodstawowe, z cyklem kształcenia wydłużonym o jeden rok. W każdym 4-

letnim liceum ogólnokształcącym przez najbliższe 3 lata będą działać klasy 

dotychczasowego 3-letniego LO. W każdym 5-letnim technikum przez kolejne 4 lata 

równolegle będą funkcjonowały klasy 4-letniej szkoły ponadgimnazjalnej. Trzyletnie 

branżowe szkoły I stopnia rozpoczęły funkcjonowanie 1 września 2017 r., jednak i w 

tym typie szkoły od września 2019 r. występuje odmienna dwutorowa realizacja 

podstawy programowej.  
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We wszystkich 3 nowych typach szkół ponadpodstawowych w okresie 

rekrutacji tworzono odrębne oddziały dla ostatnich absolwentów gimnazjów i 

pierwszych absolwentów szkół podstawowych. Ogółem w LO, technikach i 

branżowych szkołach pierwszego stopnia we wrześniu 2019 r. naukę podjęło 5.833 

uczniów, w tym 547 w szkołach niepublicznych (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w 

roku szkolnym 2018/19 do szkół ponadpodstawowych uczęszczało 4.409 uczniów, w 

tym 267 do szkół niepublicznych). Do klas pierwszych ogólnodostępnych publicznych 

i niepublicznych przyjęto 2.822 uczniów, w tym 1.381 absolwentów gimnazjum i 

1.441 absolwentów szkół podstawowych.  

 

Licea ogólnokształcące 

Miasto prowadzi  7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w tym 

integracyjne, artystyczne i z językiem mniejszości narodowej.  W szkołach 

prowadzonych przez Miasto od września 2019 r. uczy się łącznie 2.294 licealistów w 

80 oddziałach (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 2018/19 do liceów 

ogólnokształcących uczęszczało  1.700 uczniów, utworzono 61 oddziałów). 83,3% 

ogółu uczniów w liceach ogólnokształcących tj. 1.911 osób uczy się w I, II i V LO. 

Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach prowadzonych przez miasto wynosi 

28,7.  

Z kolei w 3 liceach ogólnokształcących niepublicznych kształciło się łącznie 

388 uczniów w 23 oddziałach (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 

2018/19 było 267 uczniów w 15 oddziałach).  

 

Szkoły zawodowe – technika i branżowe szkoły I stopnia  

Legnica jest organem prowadzącym dla 6 techników i 5 branżowych szkół I 

stopnia umiejscowionych w 6 zespołach szkół. Ponadto Miasto od wielu lat zapewnia 

warunki kształcenia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole 

Placówek Specjalnych. Funkcjonuje tam Specjalna Szkoła Przysposabiająca do 

Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 

znacznym oraz Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. We wrześniu 2019 r. na terenie 

miasta działały także 2 technika niepubliczne.  

We wrześniu 2019 r. w legnickich szkołach ogólnodostępnych prowadzących 

kształcenie zawodowe dla młodzieży uczyło się łącznie 2.936 uczniów w 113 

oddziałach (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 2018/19  było 2.442 

uczniów w 94 oddziałach w szkołach prowadzonych przez miasto). Ponadto 56 

uczniów (11 oddziałów) uczęszczało do 2 szkół w Zespole Placówek Specjalnych. W 

6 miejskich technikach uczyło się 2.449 uczniów w 93 oddziałach (od stycznia do 

sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 2018/19 do techników miejskich  uczęszczało 

2.074 uczniów w 79 oddziałach). Średnia liczebność oddziału w technikum wynosiła 

26,33. W 3 ogólnodostępnych branżowych szkołach I stopnia funkcjonowało 20 

oddziałów, w których naukę pobierało 487 uczniów (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. 

w roku szkolnym 2018/19 było 368 uczniów w 15 oddziałach). Średnio w oddziałach 

uczyło się 24,35 uczniów. W jednej ze szkół kształcenie odbywało się w systemie 
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młodocianych pracowników, wg stanu na wrzesień 2019 w zajęciach uczestniczyło 

225 uczniów tj. 46,2% ogółu uczniów branżowych szkół I stopnia. W 2 technikach 

niepublicznych uczyło się 159 uczniów. W poprzednim roku szkolnym działało 1 

technikum niepubliczne, w którym było 42 uczniów. 

Od września 2019 r. szkoły prowadzą kształcenie w 51 zawodach, w tym 30 w 

technikach i 21 na poziomie szkół branżowych I stopnia. 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 

Legnickie szkoły i placówki zapewniają pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub uczniem. Pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 

oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi i terapeuci pedagogiczni, którzy we wrześniu 2019 r. byli zatrudnieni w 

wymiarze 96 etatów (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 2018/19 

utrzymywano 104,33 etaty).  

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej SIO na dzień 30.09.2019 r. 

do legnickich szkół i placówek uczęszczało łącznie 542 uczniów z 

niepełnosprawnościami (od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 2018/19 

było 543 uczniów), w tym do placówek niepublicznych 116, tj. 21,40%. Dodatkowo 

442 uczniów posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na jedną niepełnosprawność (81,55%), pozostałych 100-u to uczniowie z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi (18,45%).  

Dodatkowo 117 dzieci objęto zajęciami w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka:  

 w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia 

Nauczycieli - 53 dzieci,  

 w Zespole Placówek Specjalnych - 13 dzieci,  

 w placówkach niepublicznych - 51 dzieci. 

W ogólnej liczbie 426 uczniów uczęszczających do szkół i placówek 

prowadzonych przez Miasto, 224 (52,58%) osób uczęszczało do Zespołu Placówek 

Specjalnych i 47 (11,03%) do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 6 dla Dzieci 

Słabowidzących. Pozostałe 155 osób (36,39%) kształciło się w jednostkach 

ogólnodostępnych. Uczęszczający do niepublicznych szkół i placówek kształcili się w 

przedszkolach – 62 dzieci, szkołach podstawowych – 49 osób oraz w szkołach 

ponadpodstawowych – 5 osób. Biorąc pod uwagę typ szkoły, najwięcej uczniów 

wymagających stosowania specjalnych metod pracy było w szkołach podstawowych 

– 152 (28,04%) i przedszkolach – 127 dzieci (23,43%) natomiast do szkół 

ponadpodstawowych uczęszczało 39 osób (7,20%).  

Zajęcia z uczniami w zależności od dysfunkcji prowadzone są w 53 oddziałach 

specjalnych, 25 integracyjnych i 4 terapeutycznych, które zabezpieczają ich 

specjalne potrzeby edukacyjne. Od stycznia do sierpnia 2019 r. tj. w roku szkolnym 

2018/19 funkcjonowało 77 takich oddziałów. 
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Kadra  

Nauczyciele realizujący zadania dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 

2018/19 tj. do sierpnia 2019 r. zatrudnieni byli w ramach 1.669,53 etatów 

przeliczeniowych. W nowym roku szkolnym tj. od września do grudnia 2019 r. było 

1.677 nauczycielskich etatów przeliczeniowych: 

 1.490,34 etatów realizowało 1.240 nauczycieli pełnozatrudnionych tj. 70,33% 

ogółu zatrudnionych.  

 nauczyciele niepełnozatrudnieni stanowili grupę 471 osób, realizujących 

186,65  etatów przeliczeniowych.  

95,16% ogółu pełnozatrudnionych legitymuje się wykształceniem wyższym 

magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Najwyższy stopień awansu 

zawodowego – nauczyciela dyplomowanego posiada 876 osób tj. 70,65% 

zatrudnionych w pełnym wymiarze. 

 

Statystycznego legnickiego nauczyciela zatrudnionego w roku szkolnym 

2019/20 tj. na okres od września do grudnia 2019 r. można scharakteryzować w 

sposób następujący: 

 w 94,45% to pedagog z wykształceniem wyższym magisterskim z 

przygotowaniem 

 pedagogicznym, 

 w 64,44% to nauczyciel dyplomowany, 

 w 78,94% to osoba płci żeńskiej, 

 w 67,1% to nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze, (42,26% w szkole 

podstawowej, 15,06% w technikum, 12,48% w liceum ogólnokształcącym, a 

12,69% w przedszkolu), 

 to nauczyciel z 20 – letnim stażem pracy, 

 to nauczyciel zatrudniony w wymiarze średnim 18,93 godzin tygodniowo. 

 

Finanse oświaty 

W wydatkach na oświatę najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia 

nauczycieli. W 2019 r. zatrudnieni w miejskich szkołach i placówkach nauczyciele: 

stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani przewyższyli wymagane ustawą 

Karta Nauczyciela średnie wynagrodzenia, co obrazuje poniższa tabela. Wypłacono 

o 5 319 574,92 zł więcej niż zagwarantowano w ustawie. 

 
Wynagrodzenia nauczycieli w Legnicy 

Stopnie awansu zawodowego 
Wydatki poniesione na 

wynagrodzenia 
Kwota różnicy tj. dopłata do 

kwot ustawowych 

nauczyciel stażysta  1 792 681,81 76 099,41 

nauczyciel kontraktowy  6 277 692,15 570 235,69 

nauczyciel mianowany  13 528 913,61 519 181,70 

nauczyciel dyplomowany  68 003 293,36 4 154 058,12 

Razem  89 602 580,93 5 319 574,92 
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Średnie wynagrodzenie legnickiego nauczyciela w porównaniu do 

wynagrodzenia określonego w ustawie Karta Nauczyciela obrazuje poniższe 

zestawienie tabelaryczne. W roku 2019 na każdym poziomie awansu zawodowego 

wynagrodzenie nauczycieli w Legnicy zostało przewyższone. Największa różnica 

wystąpiła u nauczycieli kontraktowych, którzy otrzymali wynagrodzenie wyższe o 

prawie 10% niż określone w ustawie KN. Najmniejsza różnica wystąpiła u nauczycieli 

mianowanych, u których nadwyżka wynosiła ponad 4%. 
 

W rozbiciu na poszczególne stopnie awansu nauczycielskiego różnice między 

wynagrodzeniem określonym w ustawie Karta Nauczyciela a wynagrodzeniem 

legnickiego nauczyciela wynosiły: 

 w przypadku nauczyciela stażysty różnica wynosiła: 176,14 zł czyli 5,6%, 

 w przypadku nauczyciela kontraktowego różnica wynosiła: 344,93 zł czyli 

9,89%, 

 w przypadku nauczyciela mianowanego różnica wynosiła: 183,24 zł czyli 

4,05%, 

 w przypadku nauczyciela dyplpmowanego różnica wynosiła: 383,98 zł czyli 

6,64%. 
 

Średnie wynagrodzenie legnickiego nauczyciela w porównaniu do wynagrodzenia 
określonego w ustawie Karta Nauczyciela. 

Stopnie nauczycielskie Średnie 
wynagrodzenie 

wynikające z Karty 
Nauczyciela (zł) 

Średnie 
wynagrodzenie 

nauczyciela w Legnicy 
(zł) 

stażysta 3142,66 3318,80 
kontraktowy 3488,35 3833,28 
mianowany 4525,42 4708,66 
dyplomowany 5782,49 6166,47 

 

W poniższej tabeli porównano średnie miesięczne wynagrodzenia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w latach 2018-2019 w przeliczeniu 

na 1 etat kalkulacyjny. W roku 2019 wynagrodzenia na 1 etat przeliczeniowy wzrosły 

w porównaniu do 2018 r. średnio o ponad 10%. Najniższy wzrost wystąpił na 

poziomie nauczyciela mianowanego o 9,87% tj. 423,04 zł, najwyższy na poziomie 

nauczyciela dyplomowanego o 11,49%, tj. 635,46 zł. 

 

 
Wzrost wynagrodzeń w zawodzie nauczyciela latach 2018 - 2019 
Stopnie awansu zawodowego 2018 2019 wzrost 2018-2019 

nauczyciel stażysta  2 998,50 3 318,80 320,30 zł tj. o 10,68 % 

nauczyciel kontraktowy  3 482,97 3 833,28 350,31 zł tj. o 10,06 % 

nauczyciel mianowany  4 285,62 4 708,66 423,04 zł tj. o  9,87 % 

nauczyciel dyplomowany  5 531,01 6 166,47 635,46 zł tj. o 11,49 % 

 
Wynagrodzenia od wielu lat stanowią największy bo około 70% udział 

wydatków na oświatę w ogóle. Powyższe kwoty wydatków poniesione na 
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wynagrodzenia nie zawierają  składek ZUS jakie ponosi pracodawca i odpisu na 

ZFŚS, które w 2019 roku wyniosły 21 603 675,89 zł. Kwota 89 602 580,93 zł dotyczy 

tylko wypłat brutto pobieranych przez nauczycieli. Na wynagrodzenia nauczycieli 

wraz z pochodnymi w 2019 roku wydatkowano łącznie 111 206 256,82 zł. Analiza 

średnich wynagrodzeń dotyczy tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty 

Nauczyciela. W analizach nie zostali uwzględnieni nauczyciele zatrudnieni na 

podstawie Kodeksu pracy. Wspomnieć należy tutaj o dwóch podwyżkach 

wynagrodzeń nauczycieli wdrożonych w styczniu i wrześniu 2019 roku, w tym 

zwiększenie dodatku za wychowawstwo, na które łącznie wydatkowano 15,8 mln zł. 

Otrzymana subwencja oświatowa wraz z rezerwami w 2019 roku wyniosła 

131 443 751,00 zł.  

 
8.1.  Realizacja programów na rzecz wyrównywania szans młodzieży 

 
W roku 2019 realizowano programy, których celem było zapewnienie równych 

szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Realizacja tych programów odbywała się 

poprzez zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych oraz tworzenie 

odpowiednich warunków społecznych. W zakresie tych działań realizowano: 

 Projekt „Zintegrowani” w ramach RPO WD 2014 – 2020 – Gmina Legnica 

uczestniczyła jako Partner, w projekcie którego Liderem był Urząd 

Marszałkowski we Wrocławiu. Głównym celem projektu było objęcie 

wsparciem podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. 

Łącznie w 2019 r. na organizację zadań wynikających z projektu wydatkowano 

328 345,68 zł. 

 Projekt „Czas na zawodowców” – Gmina Legnica uczestniczyła jako Partner, 

Liderem projektu był Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Projekt prowadzony 

był we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym. 

Brali w nim udział uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych z 5 

legnickich szkół: ZSB, ZSEM, ZSTiO, ZSS i CKZiU. Realizacja projektu 

obejmowała okres od kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. Wśród 

organizowanych zadań znalazły się płatne staże u pracodawców, zajęcia 

laboratoryjne na uczelniach, projekty badawcze i obozy naukowe oraz 

szkolenia nauczycieli. Ogólna wartość projektu dla miasta wynosiła 1 046 

500,00 zł. Wkład własny to kwota 65 431,06 zł, a dotacja 981 068,94 zł. 

 Rządowy program „Wyprawka szkolna” zrealizowany w oparciu o 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych. Realizacja programu pomocy 

uczniom w 2019 r. obejmowała pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego, do kształcenia specjalnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach. Udzielana była uczniom 

niepełnosprawnym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie od 

IX do XII 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 29 470,51 zł, które zostały 
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pozyskane i wypłacone w 2019 roku. 

 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. Ze środków dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na 

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zakupione zostały 

podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających do 

klas I – VIII. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 663 

463,81 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 646 402,26 zł. 

 Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowany w VII LO. 

Program koordynowany był przez Biuro do Spraw Proobronnych z ramienia 

Ministerstwa Obrony Narodowej. Miał na celu wsparcie wytypowanych 

placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w 

Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego klas. Realizacja certyfikowanego 

programu w zakresie edukacji wojskowej rozpoczęła się 1 września 2019 r., i 

jest zaplanowana na 2 lata. Całkowity koszt zadania wyniósł 77 150,01 zł, w 

tym kwota dotacji MON – 61 720 zł i wkład własny 15 430,01 zł. Pozyskane 

środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu szkoleniowego dla szkoły, 

indywidualnych pakietów umundurowania dla uczniów, dofinansowanie 

przejazdu i pobytu na obozach szkoleniowych. 

 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na podstawie 

Uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 r. Miasto podpisało 

Porozumienie z MEN w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, którego 

rolę powierzono Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i 

Doskonalenia Nauczycieli. Na lata 2018 – 2021 przewidziano organizację 

zajęć obejmujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zapewnienie 

fachowej pomocy terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, 

logopedów i innych specjalistów. W 2019 r. zrealizowano 1 312 godzin zajęć w 

ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka za łączną kwotę 77 409,22 

zł. 

 W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 

– 2020 zrealizowano zadania: 

o „Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich”. Projekt polega 

na: wspieraniu i promowaniu edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich, 

wsparciu zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych 

umiejętności dziecka, integracji społeczności romskiej i odchodzeniu od 

prowadzenia zajęć wyłącznie dla uczniów romskich. Uzyskaną kwotę 

dotacji w wysokości 15 957,78 zł przeznaczono na refundację kosztów 

pobytu i wyżywienia w przedszkolu oraz zakup kurtek i obuwia.  

o „Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich”. Celem zadania było 

zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów pochodzenia romskiego. Na 

wypłatę stypendiów za wyniki w nauce za rok szkolny wydatkowano kwotę 

14 100 zł.  
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 Projekt „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM– kluczowy partner 

w kształceniu zawodowym” realizowany w ZSTiO. Prozumienie pomiędzy 

Gminą Legnica, szkołą a KGHM Polska Miedź S. A. obejmujące współpracę 

na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz 

dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Począwszy od roku szkolnego 2018/19, przez 10 lat, przewiduje się 

organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, przygotowywanie 

uczniów do zdobycia wybranych uprawnień kwalifikacyjnych, przeprowadzanie 

egzaminów, dodatkowe szkolenia zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, 

ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów, udział w 

spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących szkołę, zapewnienie 

warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu.  

 Projekt „Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim” w 

ramach programu Erasmus+. Zorganizowane zostały 4-tygodniowe praktyki 

dla uczniów Technikum Nr 2 w ZSE na terenie zakładów pracy w Lipsku 

(Niemcy). Realizacja projektu miała na celu m.in. doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, 

doskonalenie znajomości języka niemieckiego, nawiązanie międzykulturowego 

partnerskiego dialogu. Wartość projektu wyniosła 316 067,01 zł. 

 Projekt „Europejska misja usługodawców XXI wieku” w ramach programu 

Erasmus+. Liderem było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a 

partnerami przedstawiciele Irlandii, Hiszpanii i Włoch. W projekcie brali udział 

uczniowie takich zawodów jak: kucharze, handlowcy, fryzjerzy. Łączna 

wartość projektu wyniosła 414 080,83 zł.  

 Projekt „InnovateTogether” w ramach programu Erasmus+, realizowany był 

przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19 we współpracy ze szkołami z Anglii, 

Chorwacji, Cypru, Portugalii, Rumunii i Włoch.  Celem projektu było dzielenie 

się dobrymi praktykami, zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się, 

promowanie kompetencji międzykulturowych i wiedzy, poprawa umiejętności 

nauczycieli w zapewnieniu odpowiedniego, zindywidualizowanego kształcenia 

dzieci o różnych umiejętnościach uczenia się. Wartość projektu wyniosła 99 

802,82 zł.  

 Projekt „Pan WalesVocation Learner Mobility” realizowany w ramach 

programu Erasmus+. Partnerem Zespołu Placówek Specjalnych była uczelnia 

z Walii Coleg Gwent, której studenci odbyli dwutygodniowe praktyki w 

legnickiej placówce. Projekt w całości finansowany był przez College Wales. 

 Projekt „Motywacja² +Talent = Sukces” w ramach Erasmus+ realizowany był 

przez uczniów i nauczycieli dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w VII LO we 

współpracy ze szkołami z Czech, Cypru i Belgii. Organizowane były wyjazdy 

uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich co miało na celu realizację zadań 

wspierających uczniów w edukacji i rozwoju osobistym. Kwota dofinansowania 

wyniosła 75 548,05 zł. 

 Projekt „TAB – Tees against bullying” („Nastolatki przeciw przemocy”) w 
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ramach Erasmus+, realizowany był przez uczniów i nauczycieli VII LO we 

współpracy ze szkołami na Litwie, we Włoszech, w Turcji i na Węgrzech.  W 

roku szkolnym 2018/19 uczestnicy projektu wraz z opiekunami uruchomili 

stronę poświęconą realizacji projektu oraz byli organizatorami spotkania i 

wymiany uczniów mającej na celu realizację działań służących uczeniu się, 

nauczaniu i szkoleniom. Wartość projektu wynosiła 117 878,00 zł. 

 Projekt „Students Together Ambitiously Reach the Stars” („Uczniowie razem 

ambitnie sięgają gwiazd”) w ramach programu Erasmus+, realizowany przez 

Szkołę Podstawową Nr 16.  Główne cele projektu to zachęcanie uczniów do 

poznawania otaczającego świata, zaangażowanie uczniów i nauczycieli do 

stworzenia innowacyjnych materiałów międzyprogramowych podczas 

wymiany międzynarodowej, rozwijanie świadomości o roli nauki w osiąganiu 

bardziej zrównoważonego stylu życia, promowanie kompetencji w zakresie 

komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, poprawa 

interdyscyplinarnego podejścia do badań naukowych, pobudzenie 

zainteresowania uczniów astronomią i naukami ścisłymi. Organizowane były 

wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich w Rumunii, Grecji, Bułgarii 

i we Włoszech. Całkowita wartość projektu wynosi 142 594,00 zł.  

 Projekt „80 rocznica wybuchu II wojny światowej – czy potrafimy wyciągać 

wnioski z tragicznej przeszłości?” w ramach Programu Polsko – Rosyjska 

Wymiana Młodzieży 2019, zrealizowany przez uczniów i nauczycieli VII LO. 

Projekt zakładał ścisłą współpracę uczniów legnickiego liceum i Technikum 

Wieloprofilowego w Miczurinskoje w Federacji Rosyjskiej, służącą budowaniu 

dialogu międzykulturowego, przezwyciężaniu barier, poszerzaniu wiedzy o 

stosunkach polsko – rosyjskich w kontekście 80 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. Cele projektu zrealizowano poprzez wizyty grupy rosyjskiej w 

Polsce i polskiej w Federacji Rosyjskiej. Poznawanie miejsc związanych z 

historią II wojny światowej, spotkania z uczestnikami i świadkami wydarzeń, 

organizację paneli dyskusyjnych, wystaw, wykonanie murali, kapsuły czasu, 

prowadzenie zakładki na stronie internetowej. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 72 978,46 zł, w tym kwota dofinansowania 53 553,46 zł oraz wpłaty 

własne uczestników projektu w wysokości 19 425,00 zł; 

 Program nauczania w zakresie sztucznej inteligencji „AI Schools & Academy” 

realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła uzyskała darowiznę w 

kwocie 2 400 zł na przeprowadzenie 40 godzin zajęć o sztucznej inteligencji, 

których celem był rozwój zainteresowania nowoczesnymi technologiami i 

wspieranie rozwoju kompetencji technologicznych młodzieży. W ramach 

programu nauczyciele prowadzący zajęcia otrzymują materiały do 

prowadzenia zajęć oraz odbywają szkolenia w formule blended learning. 

 Projekt „Ale Murale” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021, zrealizowany został 

przez Galerię Sztuki w Legnicy oraz II Liceum Ogólnokształcące. Celem 

przedsięwzięcia było przybliżenie pojęcia street artu, odkrywanie murali 

istniejących w mieście i w regionie, a następnie wykorzystanie zdobytej przez 
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uczniów wiedzy w sposób praktyczny. Pozyskany grant w wysokości 10 000 zł 

przeznaczono na warsztaty tworzenia murali oraz wycieczki do dolnośląskich 

miejsc słynących z murali.  

 Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście 

Legnica, realizowany na podstawie Uchwały Nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r., która określa zasady przyznawania 

Stypendium Prezydenta Miasta Legnicy. Stypendia przyznane zostały 

uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum, 

ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i 

artystyczne. W roku 2019 nagrodzono 133 uczniów, w tym 13 ze szkół 

niepublicznych. Na stypendia wydatkowano kwotę 84 300 zł. 

 Projekt pn. „Legnicka edukacja dla przyszłości” w ramach RPO WD 2014 – 

2020, realizowany był w 13 szkołach podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 

4, SP Nr 5 w ZSO Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10, SP Nr 16, SP Nr 

18, SP Nr 19, SP Nr 20 w ZSI, SP w ZSMuz). Prowadzono dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, 

logopedyczne, programowania, nauki gry w szachy, rozwijające kompetencje 

matematyczno – przyrodnicze, z zakresu doradztwa zawodowego oraz 

różnorodne koła zainteresowań. Realizowana była również opieka 

psychologiczna. Na organizację zajęć wydatkowano 2 587 608,16 zł. Do szkół 

objętych projektem zakupiono: 78 zestawów do nauki programowania 

przeznaczonych dla uczniów klas I – III. Łącznie wyposażono szkoły w 156 

robotów i 78 tabletów. Natomiast do prowadzenia zajęć z zakresu 

przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w klasach V i VI zakupiono 324 

zestawy rejestratorów danych z czujnikami tzw. cyfrowe laboratoria. Łączna 

wartość zakupionego wyposażenia to 1 221 633,54 zł.  

 Projekt „Naukowiec z podstawówki” został wdrożony w ramach programu 

„Laboratoria XXI wieku” w SP Nr 9 na podstawie umowy z Fundacją KGHM 

Polska Miedź. Szkoła otrzymała nowoczesną pracownię do nauki fizyki i 

chemii. Całkowity koszt zadania wynosił 101 000 zł, w tym 100 000 zł 

dofinansowania i 1 000 zł wkładu własnego. 

 Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w oparciu o 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. wspierał organy 

prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków. Pozyskane w ramach programu środki przeznaczone 

zostały na doposażenie i zmodernizowanie stołówek w 3 szkołach 

podstawowych (SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 19) oraz na adaptację i wyposażenie 

jadalni w SP Nr 16. Całkowity koszt zadania wyniósł 331 258,26 zł, w tym 

dotacja 264 997,19 zł oraz wkład własny 66 261,07 zł. 

 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna 

tablica” wdrażany był zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lipca 

2017 r. Głównym celem realizacji programu było umożliwienie 
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wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi oraz 

podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu 

myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W 2019 r. do 

programu przystąpiły 4 szkoły (SP Nr 1, SP Nr 7, SP Nr 16 i SP w ZSMuz). 

Łączny koszt zadania wyniósł 70 000 zł, w tym wsparcie finansowe w kwocie 

56 000 zł i wkład własny 14 000 zł. 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany był na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Główne 

założenia programu to wsparcie organów prowadzących szkoły i biblioteki 

poprzez wyposażenie ich w nowości wydawnicze, nawiązanie współpracy 

szkół z bibliotekami miejskimi, organizacja działań promujących czytelnictwo. 

W 2019 r. na wniosek miasta do 8 szkół (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 6, SP Nr 7, 

SP Nr 10, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19) zakupione zostały nowości 

wydawnicze za łączną kwotę 119 998,97 zł, w tym 95 999,15 zł stanowiła 

dotacja.  

 

9. SPORT 

 

9.1. Kierunki rozwoju sportu w Legnicy 
 

Działania podejmowane na rzecz rozwoju sportu zostały zdefiniowane w 

dokumencie pod nazwą „Strategiczne Kierunki Rozwoju  Sportu w Legnicy na lata 

2015 – 2020 PLUS”. Zakłada się, że skuteczność działań powinna być  zapewniona 

przez ścisłą korelację i spójność celów strategicznych z operacyjnymi, z których 

wynikają zadania. Wśród zadań wskazanych do realizacji określono te priorytetowe, 

wokół których skoncentrowane były działania i wydatkowanie środków finansowych. 

Za priorytety na lata 2015-2020 PLUS uznano: 

 rozwój sportu dzieci i młodzieży, w tym także sportu szkolnego, 

 rozwój bazy sportowej w gminie i jej dostępność dla osób chętnych do 

uprawiania sportu,  

 podejmowanie działań wspierających kluby sportowe w powierzaniu im przez 

międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia organizacji imprez sportowych 

wysokiej rangi, 

 wspieranie w sposób szczególny rozwoju piłki nożnej i piłki ręcznej, a w 

dyscyplinach indywidualnych łucznictwa i taekwon-do. 

W roku 2019 opracowywane, wdrażane oraz realizowane były programy 

służące aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży przez działania animatorów 

osiedlowych, aranżowanie programów oświatowych i sportowych. Wśród tych działań 

realizowano następujące programy: 

 Program Rozwoju Piłki Ręcznej opracowany przez Związek Piłki Ręcznej w 

Polsce, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki oraz ZPRP. W roku 

szkolnym 2018/19 w programie wzięło udział 143 uczniów.  W roku szkolnym 

2019/2020 w  zajęciach uczestniczą 134 osoby. Zajęcia  prowadziło 7 
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nauczycieli wychowania fizycznego. Miasto zapewniło warunki do treningu, w 

tym możliwość trenowania w pełnowymiarowej sali sportowej. Uczniowie 

uczestniczący w programie otrzymali ubiory do treningu, najlepsi kwalifikowali 

się na zgrupowania sportowe,  a nauczyciele mogli korzystać ze szkoleń 

merytorycznych.  

 Umiem pływać jest ogólnopolskim programem powszechnej nauki pływania 

realizowany w formie zajęć pozaszkolnych, który 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 

basen i z powrotem. Ze środków własnych na ten cel wydatkowano blisko 25 

000 zł. W zajęciach uczestniczyło łącznie 240 uczniów. Zgodnie z założeniami 

każde dziecko zrealizowało program obejmujący 20 godzin nauki pływania 

oraz zasad bezpiecznego zachowania się nad zbiornikami wodnymi.  

 Szkolny Klub Sportowy to program skierowany do uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 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 wzięło udział 735 

uczniów. Koszty realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych z tytułu wynagrodzeń 

dla prowadzących w kwocie ok. 148 400 zł pokrywała Dolnośląska Federacja 

Sportu, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny 

gminy wyniósł 2 650 zł.  

 Sprawny Dolnoślązaczek to program, 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. W programie 

uczestniczyło 267 dzieci. Szkoły biorące udział w programie otrzymały 

materiały 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 zajęciach 

brało udział 2015 uczniów. Na realizację zajęć wydatkowano łącznie 

136 288,91 zł, w tym 50 000 zł pochodziło z Fundacji KGHM Polska Miedź.  

 Legnicki Animator Osiedlowy to program, którego celem było 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie 

zdrowego i bezpiecznego stylu spędzania czasu wolnego. Zajęcia 

prowadzone były w 10 szkołach. Wynagrodzenie dwóch animatorów 

pracujących w okresie od marca do listopada, w kwocie 9 600 zł rocznie 
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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 17 animatorów. Na 

realizację programu ze środków Gminy Legnica wydatkowano kwotę ok. 

119 727,84 zł.  

 Każde Dziecko Umie Pływać to miejski program realizowany w ramach lekcji 

wychowania fizycznego, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych 

i klas dotychczasowych gimnazjów. W zajęciach uczestniczyło blisko 3 500 

uczniów z 10 legnickich szkół. Zajęcia odbywały się na 2 krytych basenach 

„Bąbelek” oraz „Delfinek”. Koszty zajęć pokrywane były z budżetu gminy.  

Organizowane były imprezy sportowe o randze międzynarodowej i krajowej. 

Gmina wspierała w sposób szczególny sportowców osiągających wysokie wyniki w 

międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym poprzez przyznanie 

przez Prezydenta Legnicy stypendiów. Również sport wyczynowy był wspierany w 

drodze dotacji oraz na preferencyjnych warunkach wynajmowano obiekty sportowe. 

Działania zmierzające do rozwoju sportu zostały zdefiniowane również na 

etapie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta 2015-2020 PLUS. Dlatego działania 

wynikające z założonych celów strategicznych i operacyjnych zostały szczegółowo 

omówione w Rozdziale I. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii 

Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 PLUS za 2019 rok, w Dziale 2. Wzrost 

znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu. 

 

10.  KULTURA 

 

Podstawową działalnością instytucji kultury jest ta wynikająca z kierunków 

określonych w ich Statutach. Angażują się również w działania w ramach 

różnorodnych programów, jeśli te  spełniają ich założenia statutowe. Takimi 

projektami w roku 2019 były: 

 Projekt Lekcje Sztuki – realizowany w Galerii Sztuki a współorganizowany  

z Fundacją Ładne Historie w ramach programu Kultura – Interwencje. Celem 

projektu było zwiększenie dostępności oferty Galerii dla osób niesłyszących. 

Zrealizowano cykl 4 wykładów tłumaczonych na język migowy, na temat sztuki 

i designu oraz nowych trendów. 

 Projekt STEM Kindloteka to program realizowany w partnerstwie z instytucjami 

działającymi w miejscowościach  znajdujących się w pobliżu siedzib firmy 

Amazon Polska. W 2019 r. Legnicka Biblioteka Publiczna współpracowała z 

firmą Amazon Polska, która zaaranżowała interaktywny kącik czytelniczy i 

sfinansowała jego wyposażenie w Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych 

LBP.  Filia otrzymała m.in. 8 czytników E-Book Amazon Kindle, tablet Amazon 

Fire HD, Robot Wonder Dash, Robot Photon, Echo Show, Echo DOT, Makey 

Makey do realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży związanych z 

programowaniem, kodowaniem, czytaniem w interaktywnym kąciku 

czytelniczym. 
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 Projekt „Krajowy zasób filmów z audio deskrypcją dla osób niewidomych” 

dofinansowany z MKiDN, prowadzony był przez Filię Zbiorów Muzycznych i 

Specjalnych LBP we współpracy z legnickim Oddziałem Polskiego Związku 

Niewidomych. Osobom z dysfunkcją wzroku prezentowano filmy z audio 

deskrypcją.  

 Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

realizowany był w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji przez Filię nr 3 Legnickiej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum 

Dokumentacji Romskiej. Tegoroczna edycja realizowanego projektu nosiła 

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

w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej Teatr uczy, teatr bawi, teatr 

wychowuje”. W jej ramach zorganizowano 10 spotkań-zajęć dla dzieci 

romskich i nie tylko. W CDR organizowano lekcje biblioteczne dla młodzieży, 

prezentujące działalność placówki oraz historię legnickich Romów. 
 

10.1. Działalność instytucji kultury 
 

W mieście funkcjonują cztery instytucje kultury: Galeria Sztuki, Legnickie 

Centrum Kultury, Muzeum Miedzi i Legnicka Biblioteka Publiczna oraz Teatr im. 

Heleny Modrzejewskiej, instytucja artystyczna samorządu Dolnego Śląska, 

współprowadzona i współfinansowana przez miasto Legnica. Oferta obejmowała 

szerokie dziedziny twórczości, od sztuk plastycznych poprzez imprezy muzyczne i 

taneczne, fotograficzne i filmowe, aż po teatralne. Działalność instytucji uwzględnia 

bogactwo zainteresowań i możliwości uczestników, wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców.  

Instytucje, realizując sztandarowe wydarzenia  kulturalne w 2019 roku, na 

bieżąco koordynowały swoje wzajemne działania. Wiele wydarzeń realizowanych 

było wspólnie przy ścisłej kooperacji. Efektem tych działań był bogaty kalendarz 

kulturalny. Wśród wielu ważnych eventów na uwagę zasługują: 

 50. Festiwal Chórów „Legnica Cantat” - w ramach jubileuszowej edycji odbyło 

się wiele istotnych i bogatych artystycznie wydarzeń, m.in.: Turniej Chórów 

Legnica Cantat 50, I Kongres Chóralistyki Polskiej; koncert w formule gwiazdy 

z chórami pt. „The Age of Sing”,  

 Międzynarodowa Wystawa Satyrykon Legnica 2019. Oprócz wystawy 

konkursowej w programie festiwalu znalazły się m.in. koncert Warszawskiego 

Combo Tanecznego oraz wystawy: Quarks, Elephants & Pierogi: Poland in 

100 Words (Teatr im. H. Modrzejewskiej) - ilustracje Magdaleny Burdzyńskiej 

do książki o tym samym tytule, która została uhonorowana tytułem 

Najpiękniejszej Książki Roku 2018.  

 XXVIII Legnickie Wieczory Organowe – w legnickiej katedrze odbywały się 

koncerty organizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego 

Legnickie Wieczory Organowe.  

 27. Legnicka Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego – impreza 

ciesząca się uznaniem w środowisku twórców filmu dokumentalnego i 
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animowanego oraz zainteresowaniem wśród młodzieży. Jedyna w Polsce, 

podczas której tworzy się filmy tradycyjnymi technikami animacji. 

 VII Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi(-y)?” - interdyscyplinarna 

prezentacja tradycyjnych kultur występujących na terenie Legnicko-

Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Na program Festiwalu składają się 

prezentacje dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych, stoiska z 

rzemiosłem, rękodziełem i kulinariami, warsztaty zanikających zawodów.  

 Festiwal XXXIII Legnickie Conversatorium Organowe - festiwal popularyzujący 

współczesną muzykę organową i kameralną, promujący młodych 

kompozytorów i wykonawców. Jego celem jest stworzenie forum do 

systematycznych spotkań i dyskusji twórców, wykonawców i teoretyków 

muzyki z kraju i zagranicy, inspirowanie kompozytorów do poszukiwań i 

eksperymentów. 

 Dolnośląski Przegląd Orkiestr Dętych - konkursowa impreza prezentująca i 

promująca orkiestry działające na terenie województwa dolnośląskiego i poza 

nim. Jej celem jest upowszechnianie kultury muzycznej, prezentacja polskiej 

muzyki marszowej i rozrywkowej oraz popularyzacja amatorskich orkiestr.  

 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” - barwne 

prezentacje kultur i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z całego 

świata. Odbywa się nie tylko w Legnicy, ale również w innych miastach 

Dolnego Śląska i Małopolski, a nawet Czech i Słowacji.  

 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje” to wystawy prac 

absolwentów  wyższych szkół artystycznych z całej Polski. W 2019 r. spośród 

158 nadesłanych do wystawy wybrano 70 prac 25 młodych malarzy. 

 Legnicki Festiwal „Srebro” z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej. 

W ramach LFS corocznie prezentowane są indywidualne i zbiorowe wystawy 

współczesnego złotnictwa i designu, happeningi i plenerowe akcje plastyczne, 

a także organizowana jest sesja naukowa. W 2019 r. na konkurs wpłynęły 383 

prace, do wystawy głównej zakwalifikowano 47 prac. 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Znaczące miejsce w propozycjach legnickiej oferty kulturalnej mają koncerty w 

szerokiej gamie stylów muzycznych, przede wszystkim w ramach cyklów: „Legnica 

Blues Day”, „Legnica Jazz Day” oraz cieszące się dużą popularnością koncerty 

okazjonalne.  

W październiku po raz kolejny LBP przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Noc 

Bibliotek”, która w roku 2019 organizowana była pod hasłem „Znajdźmy wspólny 

język”. W ramach współpracy z Muzeum Miedzi LBP włączyła się w organizację Nocy 

Muzealnej. Zaproponowano uczestnikom Nocy udział w prezentacji omawiającej 

historię siedziby LBP oraz odkrytych podczas remontu polichromii. W Galerii „Loża” 

działającej w gmachu głównym LBP zorganizowano 8 wystaw. 

Bogatą działalność prowadził Teatr im. H. Modrzejewskiej z 5 zrealizowanymi 

premierami i 161 spektaklami granymi nie tylko w Legnicy, ale też w kraju i za 

granicą. Teatr pokazywał swoje sztuki na wielu festiwalach: 14. Festiwalu Polskich 
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Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni, XXI Festiwalu Oblicza Teatru w Polkowicach, 

XXV Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, 39. 

Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, 36. Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych, 

24. Konfrontacjach Teatralnych w Lublinie, Festiwalu „Nówka-Sztuka” w Warszawie, 

Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Batumi (Gruzja). 

Muzeum Miedzi pokazywało Legnicę jako miasto o wielowiekowej, 

interesującej historii, miejsce, w którym krzyżują się wpływy wielu kultur. 

Zainteresowanie muzeum skupia się na dwóch równorzędnych dziedzinach: dziejach 

Legnicy i obszaru historycznie z nią związanego oraz miedzi i jej wykorzystywaniu 

przez człowieka. W 2019 r. w ramach działalności statutowej Muzeum Miedzi miało w 

swej ofercie 6 wystaw stałych. Przygotowano 13 wystaw czasowych, wśród których 

znalazła się wyjątkowa ekspozycja pt. „Matejko”, przygotowana we współpracy z 

Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Do najważniejszych i najbardziej oryginalnych 

prac Mistrza, które znajdowały się na legnickiej ekspozycji, należy zaliczyć 

rysunkowy Poczet królów i książąt polskich, ze względów konserwatorskich 

pokazywany bardzo rzadko. Po raz 14. zaproponowano legniczanom udział w 

cieszącej się dużą popularnością „Nocy Muzeów”, z oferty której skorzystało prawie 

1800 osób.  

Muzeum Miedzi zainaugurowało cykl „Legnickich spacerów historycznych”, 

który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców. W 7 spacerach: „Na 

legnickim kirkucie”, „Legnicki park miejski...”, „Książęta rycerze i święci – dzieje 

legnickiego zamku”, „Śladami legnickich zegarów”, „W barokowej Legnicy”, 

„Tajemnice siedziby ZUS” i „Po torach historii...”, wzięło udział 1525 osób.  

Galeria Sztuki zorganizowała łącznie 42 wystawy prezentujące artystyczne 

dokonania polskich i zagranicznych twórców różnych dziedzin sztuki, z czego w 

Legnicy – 36 wystaw, 2 poza Legnicą w kraju i 3 wystawy podczas targów. Do 

najważniejszych wydarzeń proponowanych przez Galerię Sztuki w 2019 r. tradycyjnie 

należy zaliczyć organizowany od 40 lat Legnicki Festiwal SREBRO i Ogólnopolski 

Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019 o niemal trzydziestoletniej tradycji. 

Poza Legnicą prezentowane były: Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 

PROMOCJE 2018 – w Jaworze; 28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej 

SREBRO w Galerii YES w Poznaniu oraz wystawy srebra pokazywane na Targach 

organizowanych w Polsce i za granicą. 

Działania zmierzające do rozwoju kultury zostały zdefiniowane również na 

etapie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta 2015-2020 PLUS. Dlatego działania 

wynikające z założonych celów strategicznych i operacyjnych zostały szczegółowo 

omówione w Rozdziale I. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii 

Rozwoju Miasta Legnicy 2015 – 2020 PLUS za 2019 rok, w Dziale 2. Wzrost 

znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu. 
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11.  GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem utworzonym na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami miasta Legnicy na lata 2017 - 

2020 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 

listopada 2017 r. Program jest dokumentem porządkującym i ustalającym, w jakim 

zakresie zapisy prawa miejscowego wypełniają zapisy ustawowe, zarówno krajowe, 

jak i wojewódzkie, określającym przy tym kierunki działań i zadań Gminy Miejskiej 

Legnicy w obszarze zabytków i dziedzictwa kulturowego (materialnego i 

niematerialnego), a także określającym instrumentarium służące do ich osiągnięcia. 

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 celu osiągnięcia tych założeń przyjęto priorytety, które wzajemnie się 

równoważą i uzupełniają. Są one zgodne z celami zawartymi w wewnętrznych 

dokumentach strategicznych, planistycznych i programowych odnoszących się do 

zadań jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

 
11.1. Ochrona zabytków 

 

W ramach ochrony zabytków miasta Legnicy w roku 2019 skoncentrowano się 

na analizie Gminnej Ewidencji Zabytków i przeprowadzenia jej aktualizacji, którą 

należy sporządzać ze względu na zachodzące zmiany w tkance miejskiej, takie jak: 

wyburzenia, zniekształcenia obiektów lub korekty wskazane przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków oraz dokonane wpisy do rejestru zabytków, obiektów lub 

obszarów.  

Zmiana Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 

oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem, która ukazała się dnia 10 września 2019 r., wprowadziła liczne 

zmiany dotyczące prowadzenia gminnej ewidencji. Ze względu na szeroki zakres 

prac wykonanie aktualizacji przełożono na rok 2020. 

Aktualnie do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest: 

 131 obiektów, 

 54 obszary (cmentarze, parki, aleje, tereny działek, w tym zespoły folwarczne, 

otoczenia obiektów, 2  układy urbanistyczne), 

 7 stanowisk archeologicznych. 

Z obszaru miasta Legnica do rejestru zabytków ruchomych województwa 

dolnośląskiego wpisano m.in.: wystrój i wyposażenie zabytkowych świątyń: 
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 kościoła katedralnego pw. św. Piotra i Pawła,  

 kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, 

 Mauzoleum Piastów, kościoła parafialnego pw. św. Jacka,  

 kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. NMP, 

 kościoła parafialnego pw. św. Trójcy,  

 a także wystroje kamienic: (ul. Partyzantów 23 i ul. Zamkowa 2), portal zamku 

i 2 studnie (Neptuna i Syreny – przeniesione z rejestru zabytków 

nieruchomych), malowidło z zamkowej wieży św. Jadwigi.  

Zabytki ruchome, w większości, stanowią własność związków wyznaniowych.  

W 2019 r.  na wniosek Gminy Legnica Dolnośląski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków we Wrocławiu Decyzją  z dnia 23 kwietnia 2019 r. pod  nr B/2688 wpisał do 

rejestru zabytków: renesansowy portal (z XVI w.) wtórnie wbudowany w fasadę 

kamienicy przy ul. Św. Piotra 2 w Legnicy. Aktualnie wydanych jest 25 decyzji 

wpisujących obiekty do rejestru zabytków ruchomych. 

W Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Legnicy, przyjętej Zarządzeniem Nr 

499/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca 2015 r., zaktualizowanej 

Zarządzeniem Nr 316/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 maja 2017 r. 

ujętych zostało 2194 obiektów. Zgodnie z art. 22 ust.5 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytków ujmuje się: 

zabytki nieruchome wpisane do rejestru, zabytki nieruchome znajdujące się w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków, zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

 

11.2. Dotacje z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy znajdującym się na terenie 

miasta Legnicy zabytku 
 

Gmina Legnica w budżecie na rok 2019  na udzielenie dotacji celowych 

zarezerwowała środki w wysokości 200 000,00 zł. 

Możliwość udzielenia dotacji daje przyjęta Uchwała 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 powołana została 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. W uchwale ustalono, iż nabór 

wniosków odbywa się w terminie od 2 do 31 stycznia roku, w którym ma być 

udzielona dotacja. 

W oparciu o powyższą uchwałę, została przyjęta Uchwała Nr VII/116/19 Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z 
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budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w 

gminnej ewidencji zabytków, przyznająca dotacje czterem wnioskodawcom: 

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka, z siedzibą ul. Nadbrzeżna 3 w 

Legnicy, na naprawę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu - etap 

IV w kościele pw. św. Jacka położonym przy Pl. Karola Wojtyły 1 w Legnicy, 

wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 798/L z dnia 30.12.1988 r., w  

kwocie 50 000,00 zł, 

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy, z siedzibą ul. Żołnierzy II Armii 

Wojska Polskiego 33 w Legnicy, na kontynuację prac remontowych dachu 

wraz z wymianą pokrycia - etap II w kościele pw. św. Trójcy położonym przy 

ul. Rzemieślniczej 7 w Legnicy, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 

797/L z dnia 28.12.1987 r., w kwocie 50 000,00 zł, 

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela, z siedzibą ul. Ojców 

Zbigniewa 

i Michała 1 w Legnicy, na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich 

przy malowidłach ściennych usytuowanych poniżej okien w Mauzoleum 

Piastów w kościele pw. św. Jana Chrzciciela położonym przy ul. Ojców 

Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 

664/385/1-11 z dnia 05.12.1977 r., w kwocie 73 000,00 zł, 

 Wspólnocie Mieszkaniowej Sejmowa 7 w Legnicy, z siedzibą ul. Sejmowa 7/3 

w Legnicy, na remont elewacji frontowej budynku wraz z wykonaniem izolacji 

pionowej budynku „Villa Martha” położonego przy ul. Sejmowa 7 w Legnicy, 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w kwocie 27 000,00 zł. 

Z poszczególnymi wnioskodawcami w dniu 19 czerwca zostały zwarte umowy. 

Przekazane zostały  dotacje w ustalonej w uchwale wysokości oraz terminach 

ustalonych w umowach. Zadania zostały wykonane prawidłowo i odebrane przez 

konserwatora zabytków. Natomiast dotacje w całości wykorzystano i rozliczono, 

zgodnie z przedmiotem powyższych umów. 
 

12.  DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 

 

Podstawowym dokumentem na którym oparto działania rewitalizacyjne w 

Legnicy jest „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. 

Dokument ten był obowiązkowo wymagany przy aplikowaniu o środki unijne 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 na działania związane z rewitalizacją.  

W dokumencie na Liście A określone zostały zadania, które mogły być 

realizowane dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

pozyskanym w trybie konkursowym z RPO WD na lata 2014 – 2020, w ramach Osi 

priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. Wypracowana Lista A, zawiera 7 projektów o 

charakterze inwestycyjnym, związanych z infrastrukturą społeczną, komunalną i 
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drogową, których realizacja w sposób bezpośredni wpłynęła na jakość życia oraz 

estetykę przestrzeni publicznej. 

W roku 2019 zaawansowanie prac na poszczególnych projektach 

przedstawiało się następująco:  

 Projekt 1 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w 

Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby 

Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt 

został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

Zadanie realizowano zgodnie z Poddziałaniem 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. 

Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących 

zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i 

przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb 

osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych 

funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub 

rekreacyjnych.  

 Od sierpnia 2019 w budynku przy ul. Kościelna 3 funkcjonuje Świetlica 

Terapeutyczna nr 1 w Legnicy. W ostatnim etapie rzeczowej realizacji zadania 

zakupiono wyposażenie Świetlicy m.in. w zakresie: pomocy dydaktycznych i 

naukowych, gier, mebli, sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów. Na 

obszarze wokół budynku, dokonano nadzoru przyrodniczego, przycięto 

drzewa oraz przeprowadzono działania w zakresie pielęgnacji zieleni. 

Kontynuowane były procedury rozliczeniowe z Instytucją Zarządzającą. 

 Projekt 2 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w 

Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych 

przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: 

Wrocławska/ Kościelna/Kamienna”. Realizację projektu zakończono w roku 

2018. 

 Projekt 3 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w 

Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy 

Nadbrzeżnej”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach 

RPO WD 2014 – 2020. Zadanie realizowano zgodnie z Poddziałaniem 6.3.1 - 

OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. Realizację projektu zakończono w roku 2018. 

 Projekt 4 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w 

Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy 

Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”. 

o 4.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – 

budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”. 

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WD 

2014 – 2020. Zadanie realizowano zgodnie z Poddziałaniem 6.3.1 - OSI, 

Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. W lipcu 2019 r. nastąpił odbiór końcowy 

zadania i przekazanie do użytkowania. W ramach zadania wykonano m.in.: 

przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowo-betonowej, chodniki z kostki 
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kamiennej i płyt granitowych oraz wybudowano kanalizację deszczową i 

sieć Legman. Kontynuowane były procedury rozliczeniowe z Instytucją 

Zarządzającą. 

o 4.2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - 

przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”. Realizacja zadania 

planowana jest w kolejnych latach. 

 Projekt 5 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w 

Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową 

parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”. Realizacja zadania 

planowana jest w kolejnych latach. 

 Projekt 6 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w 

Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na 

cele rekreacyjno-edukacyjne”. Projekt zrealizowany w 2017 r. 

 Projekt 7 pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w 

Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. Projekt został 

zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014 – 2020. Zadanie 

realizowano zgodnie z Poddziałaniem 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa 

części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Projekt 

zrealizowany w 2018 r. 

Łączna wartość projektów3 zrealizowanych zgodnie z Lokalnym Programem 

Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 wynosi 20 872 554,31 zł. 

Przyznane dofinansowanie według umów - 9 328 599,47 zł. Wkład własny gminy – 

11 543 954,84 zł.  

W roku 2019 na zadania wynikające z LPR współfinansowane ze środków UE 

wydatkowano kwotę 6 461832,59 zł. Na konto Gminy Legnica w roku 2019 z tytułu 

dofinansowania ze środków UE wpłynęło 4 466 382,02 zł. 

 

 

13.  OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

13.1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla 

miasta Legnicy” przyjęty został 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 2019 wykonały następujące zadania:  

 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej realizował następujące projekty: 

                                                           

3 Stan na 31.03.2020 r. 
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o „Przebudowa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w 

budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek  32 i 33”. Zakres robót, w 

zależności od budynku, obejmował m. in.: wzmocnienie lub wymianę 

osłabionych elementów oraz uzupełnieniu brakujących, wymianę izolacji, 

wymianę stolarki okiennej w obrębie poddasza przynależnego do budynku, 

wymianę pokrycia dachu, wyposażenie połaci w płotki śniegowe, ławy i 

stopnie kominiarskie, przemurowanie przewodów kominowych, 

przemurowanie i wymurowanie ogniomurów, wymiana odwodnienia dachu 

i obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, wykonanie remontu instalacji 

elektrycznej w obrębie strychu, wykonanie ochrony odgromowej instalacji 

antenowych. 

o „Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla 

potrzeb Fundacji Teatr Avatar”. W ramach robót wykonano 

termomodernizację dachu (dotyczy sali gimnastycznej służącej teatrowi 

AVATAR). 

o „Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy 

ul. Zielonej 5/6 i 7”. Zadanie rozpoczęte w 2019 roku jako wieloletnie. 

Zakres robót obejmuje m.in: demontaż istniejącej instalacji z rur stalowych 

oraz  grzejników żeliwnych, wykonanie nowej instalacji centralnego 

ogrzewania z rur stalowych wraz z montażem nowych grzejników, 

przebudowę rozdzielaczy w węźle cieplnym, usystematyzowanie zasilania 

tak aby możliwe było w przyszłości rozdzielenie ogrzewania.  

o Opracowanie dokumentacji projektowej dla: 

 obiektu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 2 w Legnicy w ramach 

zadania pn. „Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą 

pokrycia dachu budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 2”, 

 obiektu zlokalizowanego przy ul. Mazowieckiej 3a w ramach 

zadania pn. „Wykonanie przyłącza wody i gazu, modernizacja węzła 

cieplnego oraz dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego dla obiektu 

użyteczności publicznej przy ul. Mazowieckiej 3a”. 

 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zrealizowało 

następujące zadania: 

o Zrealizowano termomodernizację budynków przy ul Nowodworskiej 1 

w Legnicy: budynku laboratorium (termomodernizacja ścian), budynku 

administracyjnego (termomodernizacja ścian), drugiego budynku 

administracyjnego (termomodernizacja ścian parteru, termomodernizacja 

ścian zewnętrznych, termomodernizacja stropu, montaż okien, montaż 

drzwi), 

o Przebudowano budynek laboratorium na terenie Zakładu Oczyszczania 

Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy. Wykonano docieplenie dachu, 

wymianę instalacji c.o. i instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia 

LED i wymianą stolarki okiennej na okna o mniejszym współczynniku 

przenikania ciepła. 

 Gmina Legnica realizowała zadania w następujących lokalizacjach:  
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o W Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129, gdzie 

przeprowadzona została termomodernizacja budynku szkolnego 

obejmująca:  docieplenie elewacji, docieplenie dachu przybudówki i 

łącznika.   

o W Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1, gdzie 

przeprowadzono termomodernizację budynków szkoły. Kontynuowano 

prace rozpoczęte w 2018 r. w zakresie termomodernizacji obiektu 

dydaktycznego.  

o W obiekcie szkolnym przy ul. Mazowieckiej 3, gdzie przeprowadzono 

przebudowę i przystosowanie budynku na potrzeby Zespołu Placówek 

Specjalnych w Legnicy wraz z  termomodernizacją elewacji. 

o W budynku przy ul. Kościelnej 3, gdzie przeprowadzono przebudowę i 

adaptację na potrzeby Centrum Integracji Społecznej. Zakres prac 

obejmował m.in. wymianę wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodno –

kanalizacyjnej i grzewczej z węzłem cieplnym.  

o W budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy -  przebudowa dla potrzeb 

adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona; wykonano 

zabezpieczenie obiektu poprzez izolacje poziome, pionowe, przebudowę 

konstrukcji i pokrycia dachu. 

o Natomiast dla budynku Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem wykonano 

dokumentację projektowo-kosztorysową. 

 

Dokonano wymiany energochłonnego oświetlenia i systemów 

energochłonnych w obiektach użyteczności publicznej:  

 W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy w ramach zadania rozwój 

niskoemisyjnych źródeł energii poprzez sukcesywną wymianę oraz zakup 

urządzeń o niskim zużyciu energii. Dokonano wymiany komputerów, 

monitorów, oświetlenia, urządzeń drukujących, elektronarzędzi, urządzeń 

gastronomicznych i odbiorników TV oraz monitorowano zużycie energii oraz 

wody. 

 W Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzono 

modernizację w części ściekowej Zakładu Oczyszczania Ścieków przy ul. 

Spokojnej 20 w Legnicy. Wymieniono wszystkie urządzenia i instalacje na 

nowoczesne i energooszczędne. Na obiektach spółki sukcesywnie 

wymieniane były oprawy oświetleniowe na nowocześniejsze w technologii 

„LED”. 

 W Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. wykonano wymianę oświetlenia 

zewnętrznego placów i chodników na energooszczędne, wymianę oświetlenia 

wewnętrznego w korytarzach i pomieszczeniach administracyjnych na LED, 

wymianę rozdzielnicy w budynku biurowo-magazynowym – dostosowanie do 

opraw typu LED. 

 

Inwentaryzacja wraz z audytem energetycznym oraz modernizacją oświetlenia 

ulicznego wykonane zostały przez Zarząd Dróg Miejskich. W ramach tych działań:  
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 Dokonano wymiany oświetlenia na ul. Gagarina w Legnicy. Wykonano montaż 

3 szt. kompletnych latarni. 

 Zrealizowano roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”. Oświetlono 

ulice: Oświęcimską i św. Elżbiety. Zamontowano 14 kompletnych latarń 

stylizowanych.   

 Zrealizowano roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa oświetlenia drogowego w odcinkach ulic: Kolbego (od ul. Złotoryjskiej 

do ul. Wojska Polskiego), Okrzei (od Grunwaldzkiej do Andersa)”.  

 Zrealizowano roboty budowlane w ramach wykonania oświetlenia ul. Gagarina 

w Legnicy dla zadania „SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA – przebudowa chodnika 

i drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce 

przy ul. Heweliusza w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz Galileusza al. 

Piłsudskiego (LBO) – ETAP I”. 

 W ramach realizacji zadania: „Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. 

Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie” (LBO) 

zamontowano 5 szt. lamp solarnych. 

 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz ZGM prowadziły działania na 

rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz podniesienia efektywności energetycznej. 

Przeprowadzona została termomodernizacja budynków mieszkalnych i komunalnych: 

 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w ramach działań klasyfikowanych jako 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonał następujące działania: 

o Wymianę 44 szt. okien w lokalach mieszkalnych. 

o Wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie ogrzewania etażowego - 

gazowego wraz z montażem kotła gazowego c.o./c.w, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej w lokalach przy ulicach: ul. Korczaka, ul. 

Dmowskiego, ul. Działkowej, ul. Piastowskiej, ul. Żołnierzy II Armii Wojska 

Polskiego. 

o W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków 

mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2019 r.” realizowanego w 

ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności Romskiej 

w Polsce na lata 2014-2020”. 

o Modernizację systemu wentylacyjnego w budynkach gminy w ramach 

zadań inwestycyjnych pn. „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej 

w budynku gminy przy ul. Ks. P. Ściegiennego” i „Dobudowa przewodu 

wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. 

Głogowskiej”. 

o Remont pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

dobudowa kominów wentylacyjnych w lokalach przy ulicach: ul. Działkowa, 

ul. Dmowskiego, ul. Kartuska, ul. K. Wielkiego.  

o Wykonano dokumentację projektową dla zadań pn.:  

 „Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu 
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oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej”, 

 „Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu 

budynku gminy przy ul. K. Wielkiego”, 

 „Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu 

budynku gminy przy ul. Kamiennej”. 

o Kontynuowano realizację zadania rozpoczętego w 2018 roku pn. „Odnowa 

zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – 

renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. W 

ramach prac wykonano m.in. docieplenie stropów parteru, docieplenie 

ścian budynków od strony podwórka, docieplenie ściany szczytowej 

budynku przy ul. H. Pobożnego, remont elewacji frontowych, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 

o Wymieniono oprawy żarowe na oprawy LED z czujnikami ruchu w 

budynkach przy ulicach: ul. Dworcowa, ul. Rybacka, ul. Ściegiennego, ul. 

Kamienna, ul. Kartuska, ul. Wrocławska. 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” przeprowadziła termomodernizację 

budynków  zlokalizowanych przy: ul. Batalionu „Parasol”, ul. Cichociemnych, 

ul. Przybosia. 

 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła termomodernizację 

budynków mieszkalnych przy ul. Asnyka, ul. Lotniczej oraz ul. Torowej 

polegającą na dodatkowym dociepleniu stropodachu oraz dociepleniu 

kominów w przestrzeni stropodachów.  

 Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Nasz Dom” wykonała montaż 

nowych okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Wojska 

Polskiego. 

 TBS Kamienna Góra wybudował i oddał do użytku w 2019 roku budynek 

wielorodzinny przy ulicy Makuszyńskiego, który ogrzewany jest za pomocą 

pomp ciepła. 

 Wspólnoty mieszkaniowe we własnym zakresie wykonywały zadania z 

zakresu termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej w 

budynkach przy ulicach: Al. Rzeczypospolitej, Al. Rzeczypospolitej, 

Anielewicza, Armii Krajowej, Hubalczyków, Chłapowskiego, Czarnieckiego, 

Głogowska, Hutników, Jaworzyńska, Kartuska, Kedywu, Jankowskiego, 

Książęca, Łukasińskiego, Masarska, Moniuszki, Niedziałkowskiego, 

Piastowska, Skłodowskiej-Curie, Roosevelta, Rzemieślnicza, Staszica, 

Stryjska, Szkolna, Śląska, Traugutta, Św. Wojciecha, Wrocławska, Zielona, 

Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Tatarska, Kościuszki, Chojnowska, 

Sejmowa.  

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 
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60 szt. węglowych pieców kaflowych/etażowego c.o. na paliwo stałe i 

zastąpiono ogrzewaniem ekologicznym (np. c.o. gazowym/elektrycznym 

piecem klasy 5 spełniającym aktualne przepisy) w ramach prac zlecanych 

z obsługi OGM-ów lub zrealizowanych przez najemców lokali na koszt własny;  

 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła likwidację tzw. 

„junkersów” i wykonała instalacje ciepłej wody w budynkach mieszkalnych 

przy ul. Lotniczej, ul. Lotniczej, ul. Lotniczej oraz ul. Artyleryjskiej. 

 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 

2019 r. 337 wniosków o dofinansowanie inwestycji. Ogółem zlikwidowano 587 

źródeł na paliwo stałe (tj. piece kaflowe lub piece centralnego ogrzewania 

opalane węglem). Pomoc finansowa Gminy udzielona wnioskodawcom w 

2019 r. wyniosła 1 507 339,19 zł.  

Na ograniczenie niskiej emisji pozytywnie wpłynęło podłączenie do sieci 

ciepłowniczej i gazowej nowych odbiorców.  

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. przyłączyło 

do sieci ciepłowniczej 3 obiekty: przy ul. Drukarskiej, ul. Kościelnej oraz ul. 

Okrzei oraz przebudowało sieć rozdzielczą kanałową wraz z przyłączami na 

sieć preizolowaną na Placu Wilsona. 

 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła modernizację węzłów 

cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Lotniczej, ul. Lotniczej, ul. 

Lotniczej oraz ul. Artyleryjskiej. 

 

Modernizacja układu komunikacyjnego prowadzona była w celu usprawnienia 

ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości 

funkcjonowania systemu transportu publicznego. W ramach tych działań 

zrealizowano następujące zadania:  

 Opracowano dokument pn. „Wyznaczenie i analiza wskaźników stopnia 

usprawnienia dla pojazdów autobusowych oraz pojazdów indywidualnych 

wynikających z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i 

Transportem Publicznym w mieście Legnica” za rok 2019.  

 Kontynuowano prace projektowe dotyczące drogi powiatowej stanowiącej 

połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy.  

 Kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy Zbiorczej Drogi 

Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.  

 Zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy ulic: Bydgoskiej i 

Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu 

drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. 

Pątnowskiej.  

 Kontynuowano prace nad uzbrojeniem i budową dróg w rejonie ulicy 
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Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów 

produkcyjno - usługowych w Legnicy. Trwały prace projektowe na wykonanie 

dokumentacji dla włączenia ul. Myśliwskiej do ul. Zachodniej. 

 Kontynuowano prace nad budową układu komunikacyjnego dla obszaru 

aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w 

Legnicy.  

 Trwały prace nad budową ul. T. Gumińskiego w Legnicy. Wykonano część 

robót drogowych, część kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.  

 Rewitalizowano zdegradowane obszary Zakaczawia w Legnicy - budowa 

bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej.   

 Budowano aktywne przejścia dla pieszych: na ul. Chojnowskiej, przy 

skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z ul. Gwiezdną. 

 Zamontowano tablice pomiaru prędkości: przy ul. Sikorskiego i ul. 

Wrocławskiej; ul. Złotoryjskiej, ul. Piłsudskiego, ul. Wrocławskiej i ul. 

Jaworzyńskiej. 

 Przeprowadzono remont nawierzchni jezdni ul. Bilsego, ul. Czystej, ul. 

Heweliusza, ul. Łabędziej, ul. Polkowickiej, ul. Sokolskiej. 

 

Do ograniczenia emisji liniowej przyczynia się realizacja projektu: Rower 

miejski z rozbudową ścieżek rowerowych. Dlatego też Zawarto trzyletnią umowę na 

świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej, pasażerskiego transportu 

rowerowego polegającego na umożliwieniu wypożyczania rowerów w latach 2018-

2020. W 2019 r. system funkcjonował od 1 kwietnia do 30 listopada z 14 stacjami 

rowerowymi i 122 rowerami, w tym 112 rowerami standardowymi, 5 rowerami 

dziecięcymi i 5 tandemami. Dodatkowo funkcjonowała stacja sponsorska, 

dysponująca 10 dodatkowymi rowerami i 2 rowerami typu Cargo.  

W dniu 25 listopada 2019 r. Rada Miasta Legnicy przyjęła Uchwałą Nr 

XIV/192/19 dokument pt. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”, 

który wyznacza kierunki działań i przedsięwzięcia służące wdrażaniu 

elektromobilności. Główne planowane obszary wsparcia elektromobilności w Gminie 

Legnica to m.in. zakup autobusów zeroemisyjnych, wymiana użytkowanych przez 

urząd pojazdów spalinowych na elektryczne, nabywanie pojazdów zero emisyjnych 

lub napędzanych gazem ziemnym) na potrzeby zadań publicznych innych niż 

przewozy w komunikacji miejskiej. 
 

13.2. Program ochrony środowiska 

 

W 2019 r. w ramach „Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy do 

2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XI/88/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lipca 2015 

r., 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.  
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Program został opracowany w celu realizacji strategii środowiskowej na 

terenie miasta Legnicy. Określone zostały cele krótkoterminowe oraz cele 

długoterminowe i konieczne do podjęcia konkretne działania dla każdego z 

komponentów środowiska. Działania zostały określone dla XI obszarów interwencji: 

 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym zakłada realizację poprzez 

uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym prognoz oddziaływania na 

środowisko i opracowań ekofizjograficznych oraz prowadzenie racjonalnej 

polityki przestrzennej, uwzględniającej wartości przyrodnicze i ład 

przestrzenny. 

o W 2019 r. uchwalono 7 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, dla których zostały opracowane prognozy oddziaływania 

na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa zakłada realizację poprzez 

udostępnianie informacji o środowisku i działaniach proekologicznych w 

gminie, a także popularyzację za pomocą kanałów informacyjnych UM 

kampanii społecznych służących wyrabiania dobrych nawyków wśród 

mieszkańców wszystkich grup wiekowych. W roku 2019 realizowane były takie 

działania jak: 

o Udostępnianie informacji odbywało się poprzez wyłożenie do publicznego 

wglądu prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych do planów 

miejscowych w trakcie trwania procedury planistycznej. 

o Bieżąca publikacja na stronie internetowej Urzędu Miasta wszystkich 

informacji na temat funkcjonowania nowego systemu i sposobu 

segregowania odpadów oraz innych kampanii środowiskowych. 

o Prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem 

gospodarowania odpadami. Zakup nagród dla zwycięzców konkursów i 

projektów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie ulotek, 

plakatów i banerów informacyjnych oraz organizacja spotkań edukacyjnych 

dla mieszkańców miasta. 

o Organizacja VI Międzyszkolnych Zawodów Przyrodniczych pod hasłem 

„Ziemia wolna od plastiku". Po części praktycznej zawodów wygłoszona 

została prelekcja nt: „Selektywnej zbiórki odpadów". Omówiony został 

model gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie 

miasta Legnicy. 

o Przeprowadzenie prelekcji z seniorami, w której omówiono zasady 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz problem nadmiernego 

konsumpcjonizmu. 

o Organizacja Legnickiego Dnia Konsumenta, w ramach którego odbyła się  

prezentacja pn: „Współczesny konsument a odpady". 

o Akcja pn. „Czyściciel Świata" współorganizowana przez Fundację 

Ekologiczną „Zielona Akcja", Urząd Miasta Legnica oraz Legnickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.  
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o Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami 

Komunalnymi Legnica Smart City 2019 - V ponadregionalna wymiana 

doświadczeń”, która odbyła się w Hotelu Qubus. W konferencji 

uczestniczyli przedstawiciele: samorządów, instytucji naukowo–

badawczych i wdrożeniowych, gmin, związków międzygminnych, 

organizacji ekologicznych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych, a także firm produkujących lub dostarczających 

pojemniki na odpady komunalne oraz mieszkańcy.  

o Organizacja  Konferencji Bezpieczny Senior - Senior w Centrum Prelekcja 

„ECO Senior", gdzie promowana była selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych.  

o Akcja „Zrywam z plastikiem".  

o Działalność prowadzona przez Ekobibliotekę, w tym kontynuacja imprez 

cyklicznych. Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki oraz podległego jej Ośrodka 

Informacji Ekologicznej oraz inne wydarzenia takie jak: 

 Lekcje przyrodnicze prowadzone cyklicznie, przeznaczone dla 

dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zorganizowano 146 

lekcji, w których udział wzięło 3.153 dzieci.  

 X Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych „Mali aktorzy dla 

ekologii”. Dzieci prezentowały przedstawienia na podstawie wierszy, 

scenariuszy o tematyce ekologicznej. Do konkursu zgłoszono 10 

grup z legnickich przedszkoli.  

 VII Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Zagrożenia ekologiczne”. 

Imprezę z okazji Dnia Ochrony Środowiska zorganizowano wspólnie 

z SP 9. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych Legnicy i 

powiatu mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zagrożeń 

ekologicznych środowiska oraz zaprojektować logo miasta wolnego 

od smogu.  

 IX Noc z Andersenem. Impreza odbyła się w nocy z 30 na 31 marca 

2019 r. Udział wzięło 22 dzieci. Dzieci zgłoszone do udziału w 

imprezie przyniosły ze sobą prace plastyczne na konkurs „Przyroda 

w baśniach Andersena”.  

 Wakacje z Książką - akcja przeznaczona dla dzieci spędzających 

wakacje w mieście obejmowała: zajęcia plastyczne i konstrukcyjne, 

komputerowe, wyjścia do parku i palmiarni, quizy przyrodnicze.  

 Koło Ekologiczne. Dwa razy w miesiącu miały miejsce spotkania 

dzieci szczególnie zainteresowanych przyrodą i jej ochroną.   

 Konkurs plastyczny „Ptaki w mieście”. Zadaniem uczestników było 

przedstawienie w atrakcyjnej formie wizerunku dowolnego ptaka 

(lub ptaków) zamieszkującego tereny miejskie wraz z opisem. Do 

konkursu zgłoszono 115 prac. 

 Konkurs czytelniczy „Ekologia na wesoło” przeznaczony dla uczniów 
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klas I - III SP. Podczas konkursu dzieci wykazywały się wiedzą o 

ochronie przyrody na podstawie podanej literatury. Warunkiem 

udziału w zabawie było przyniesienie ze sobą własnoręcznie 

wykonanej zabawki z materiałów recyklingowych. 

 Konkurs plastyczny „Mała pszczoła wiele zdoła”. Zadaniem 

uczestników było wykonanie prac plastycznych obrazujących temat 

konkursu, tj. przedstawiających pszczoły lub/i produkty pszczele, 

rośliny miododajne, efekty zapylania roślin. Do konkursu zgłoszono 

251  prac. 

 Warsztaty ekologiczne dla dzieci: „Las w słoiku”, „Naturalne święta”, 

„Sprawiedliwy handel”.  

 Sesja popularnonaukowa „Pszczoły to więcej niż miód”. Zaproszeni 

prelegenci przedstawili następujące tematy: „Bo pszczoły to nasze 

życie…”, „Drzewa, krzewy i inne rośliny miododajne”, „Problem 

znikania pszczół w pasiekach”, „Pszczoły proszą o pomoc. 

Kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych 

owadów zapylających”.  

 Spotkanie z wolontariuszkami ze schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, na którym przedszkolaki miały okazję posłuchać o losach 

przebywających w schronisku zwierząt. Przekonały się, że 

posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale także 

obowiązek i odpowiedzialność za te istoty.  

 Piknik Ekologiczny „Świat energii” z okazji 25-lecia Ekobiblioteki. 

Wykorzystano strefę Zielono Zaczytani przy siedzibie Legnickiej 

Biblioteki Publicznej.  

 XIII Turniej Wiedzy Ekologicznej „Misja - klimat”. Zgłosiło się 10 

dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych z Legnicy, 

Prochowic i Miłkowic. Ogółem w eliminacjach i finale turnieju udział 

wzięło ok. 90 osób.  

W 2019 r. dokonano zakupu 315 egzemplarzy książek do zbiorów dla 

Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. 

 Ochrona przyrody i krajobrazu. W ramach działania realizowano działania 

takie jak: 

o Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni. W roku 2019 

zakończono prace nad programem funkcjonalno - użytkowym zespołu 

zabytkowego Palmiarni. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie 

pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wybranych 

obiektów zespołu zabytkowego Palmiarni z podziałem na dwa etapy: 

 Etap I - obejmuje dokumentację dla Palmiarni, szklarni ciepła i 

mnożarek.  

 Etap II - obejmuje dokumentację rewitalizacji magazynu 

szachulcowego magazynu murowanego oraz budynku 

administracyjno-gospodarczego.  
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o Kontynuacja rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego. Wyłoniono 

wykonawcę robót i rozpoczęto roboty budowlane. 

o Kontynuacja rewitalizacji zieleni Lasku Złotoryjskiego i adaptacja obiektu 

do celów rekreacyjnych.  

Wykonano autorskie opracowanie materiałów o tematyce przyrodniczej i 

historycznej w postaci: mapy Lasku Złotoryjskiego, folderów informacyjno – 

edukacyjnych dla przedszkoli i szkół, kalendarzy ściennych, tablic 

informacyjnych wolnostojących oraz projektu graficznego na 2 wiaty 

przystankowe. Całość wykonanych materiałów miała na celu przybliżyć 

mieszkańcom piękno i historię terenu oraz stanowić bazę do kolejnych 

pozytywnie ekologicznych przeobrażeń w Lasku Złotoryjskim. Foldery z 

licznymi ciekawostkami o faunie i florze, w tym o gatunkach chronionych, 

historii Lasku, trasach rowerowych i biegowych, istniejącym szlaku 

turystycznym zachęcały mieszkańców do odwiedzania lasku 

mieszczańskiego z całymi rodzinami. Zaplanowano i wykonano rodzinne, 

betonowe stoły piknikowe wraz z 4 ławkami, stoły ustawiono na polanie 

rekreacyjnej. Dodatkowo zamontowano dwa stoły pingpongowe 

(piknikowe) na terenie głównej polany w północnej części Lasku 

Złotoryjskiego oraz wyposażono w ławki granitowe. Wykonawca 

wykorzystał materiały, tj. granitowe krawężniki, pochodzące z demontażu z 

terenów miejskich oraz małą kostkę granitową jako nawierzchnię 

przepuszczalną pod stołami.   

o Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.  

Na terenie Gminy Legnica znajduje się 283,7 km ulic, z tego w ramach 

bieżącego utrzymania ujętych jest ok. 150 km. Prowadzone były na 

bieżąco prace pielęgnacyjne takie jak: koszenie trawników, wycinka 

suchych drzew, redukcja suchych drzew, odchwaszczanie krzewów 

o Utrzymanie terenów zieleni w mieście.  

W Parku Miejskim poza pracami związanymi z konserwacją i pielęgnacją 

pomników przyrody i cennego starodrzewu, wykonywane są nasadzenia 

uzupełniające drzew i krzewów, bylin oraz kwiatów rabatowych. 

Na szczególne wyróżnienie terenów w grupie zieleni z pewnością 

zasługuje Lasek Złotoryjski, gdzie na powierzchni 46 ha rośnie drzewostan 

określany mianem „parku leśnego”.  

o Cmentarze miejskie – utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew 

zagrażających upadkiem. W ramach umowy na zarządzanie cmentarzami 

komunalnymi LPGK na bieżąco prowadziło pielęgnacyjne utrzymanie 

drzew i pozostałej zieleni, w tym usuwanie drzew zagrażających ludziom i 

mieniu. 

 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.  

o W tym obszarze ważne były działania mające na celu przebudowę lasów w 

kierunku zgodnym z siedliskiem na terenach należących do Huty Miedzi 

„Legnica”. W ramach zadania zrealizowano: 

 nasadzenia drzew, 
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 naprawa grodzeń upraw leśnych, 

 pielęgnacja upraw leśnych, 

 zabezpieczanie upraw leśnych. 

o Umacnianie ochronnych funkcji lasów (glebochronnych, wodochronnych) 

na terenach należących do Zakładu. W ramach realizacji działania 

wykonano: 

 mineralizację pasów przeciwpożarowych, 

 wycinkę roślinności zarastającej drogi pożarowe w terenie leśnym, 

 wykaszanie i czyszczenie rowów melioracyjnych w terenie leśnym, 

 usunięcie roślinności zarastającej staw, 

 remont zniszczonej zastawki piętrzącej wody na stawie, 

 cięcia przygodne i sanitarne (wiatrołomy, wiatrowały, posusz). 

o Zatwierdzono uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie 

Gminy Legnica. Przedmiotem opracowania zostały objęte powierzchnie 

wyszczególnione w rejestrze gruntów jako leśne - „Ls”. Łączna 

powierzchnia tych gruntów wynosi  36,7345 ha, w tym: obręb Legnicki 

Dwór – 11,3024 ha i obręb Ludwikowo – 25,4321 ha. Przedmiotowe grunty 

leśne stanowią własność Gminy Legnica. Integralną częścią ww. planu są 

zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej ze wskazaniem 

wykonania niezbędnych zabiegów. 

 Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów wodnych.  

o W tym obszarze podejmowane działania dotyczyły głównie remontów, 

konserwacji i utrzymania urządzeń wodnych. Zadanie polegało na kontroli i 

bieżącym utrzymaniu urządzeń, oczyszczaniu krat, zasuw i klap 

przeciwzwrotnych na ciekach wraz z wywozem ewentualnych odpadów, 

koszeniu traw i porostów w rejonie zasuw wałowych i klap zwrotnych. W 

2019 r. zrealizowano następujące zadania: 

 uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy, 

 konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do 

ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy, 

 konserwacja Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy, 

 konserwacja rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy, 

 konserwacja Kanału Rzeszotarskiego od wlotu do zbiornika 

Kormoran do ujęcia wody na rzece Lubiatówka. 

o PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy zrealizował następujące 

zadania: 

 utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Kaczawy P-4, P-5, P-

6, P-7, P-8, L-4, L-5, L-7 i L-8 o łącznej długości 21,265 km – w 

zakres prac wchodziło 1-krotne wykoszenie porostów z powierzchni 

wałów oraz lokalna wycinka krzewów, 

 utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Woda P-1.1 i  

P-1.2 o łącznej długości 4,880 km – w zakres prac wchodziło 1-
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krotne wykoszenie porostów z powierzchni wałów.  

 Ochrona gleb i powierzchni ziemi. 

o Likwidacja „dzikich wysypisk” oraz rekultywacja i monitoring terenu. 

Łącznie w 2019 r. na składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. 

Rzeszotarskiej wywieziono 424,12 t odpadów z 18 lokalizacji (z czego w 

trzech przypadkach teren porządkowano dwukrotnie). Uporządkowano 

wszystkie zlokalizowane „dzikie wysypiska”. 

o Dolnośląska Izba Rolnicza Biuro Terenowe w Legnicy było organizatorem 

spotkań i  szkoleń z udziałem rolników z terenu miasta Legnica. Tematyka 

spotkań dotyczyła: 

 stosowania bioasekuracji w zakresie zwalczania i zapobiegania ASF 

i ptasiej grypy. 

 metod ograniczania wpływu suszy na rośliny uprawne. 

o Sporządzono spis osób fizycznych i prawnych, będących podatnikami 

podatku rolnego uprawnionych do udziału w głosowaniu do izb rolniczych, 

które przeprowadziła Dolnośląska Izba Rolnicza w Legnicy dnia 28 lipca 

2019 roku. 

o Uczestniczono w pracach powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego 

Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

przez suszę.  

 Jakość powietrza atmosferycznego. 

o Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy 

południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy. 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla włączenia 

ul. Myśliwskiej do ul. Zachodniej. Podpisano również umowę na 

wykonanie: odcinka jezdni (75,50 m) ul. Myśliwskiej, zjazdu oraz chodnika 

(47,50 m). 

o Remont dróg wewnętrznych w mieście (naprawy uszkodzonych 

nawierzchni, uzupełnienie ubytków, wykonanie odwodnienia, ocena stanu 

technicznego i oznakowanie dróg). W ramach zadania wykonano: 

 bieżącą naprawę uszkodzonej nawierzchni parkingu wewnętrznego 

przy ul. Astrów,         

 ocenę stanu technicznego 38 ulic na drogach wewnętrznych 

utwardzonych.    

o Przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej oraz miejsc 

postojowych przy ul. Heweliusza, ul. Galileusza, al. Piłsudskiego. Zakres 

prac obejmował: 

 wykonanie nawierzchni jezdni, placów, zatok postojowych i 

chodników, 

 kształtowanie terenów zielonych, 

 montaż latarni, 

 wykonanie kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego. 
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o Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy. Wykonano analizę ruchu, 

uzgodniono geometrię drogi.  

o Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy. W ramach zadania w roku 2019 

zakończono prace projektowe oraz wykonano m.in.: chodniki, ścieżkę 

rowerową i pętlę autobusową, kanalizację deszczową, roboty ziemne pod 

zbiornik retencyjny, kanalizację teletechniczną sieci LEGMAN.  

o Wymiana wieży absorpcyjnej  i suszącej Fabryki Kwasu Siarkowego Huty 

Miedzi „Legnica”. Zakończenie zadania planowane jest w 2020 r. W 

ramach zadania zastąpiono dwie wieże absorpcyjne i dwie suszące jedną 

wieżą absorpcyjną i jedną suszącą wraz ze zbiornikami, pompami, i 

chłodnicami. Ze względu na rodzaj użytych materiałów do budowy nowej 

instalacji wykonano również wieżę nawilżającą do usuwania chlorków i 

fluorków. 

 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych. 

o Wykonywano zadania związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji 

deszczowej tj. przegląd i konserwację wylotów do rzek, badania 

laboratoryjne ścieków wprowadzanych do cieków wodnych, montaż 

urządzeń przeciw-zalewowych, naprawa krat, skrzynek, pokryw i koryta 

odpływowego, mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych, 

przykanalików deszczowych i kolektorów, utrzymanie przepompowni wód 

deszczowych oraz monitorowanie kolektora głównego.  

 

Prowadzono działania wzmacniające ochronę przed zagrożeniami naturalnymi 

i utrzymywana była gotowość do usuwania ich skutków oraz ograniczane ryzyko 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i transportowych, poprzez: 

 Zwiększenie przepustowości koryt m.in. przez modernizację kanałów 

powodziowych, czyszczenie i udrożnienie koryt rzek i międzywali. Utrzymanie 

w sprawności technicznej istniejących obiektów infrastruktury 

przeciwpowodziowej i zbiorników (wałów, koryt rzecznych, potokówi kanałów 

oraz zabudowy towarzyszącej). 

 Zadania wykonywane w celu konserwacji obiektów i urządzeń służących 

ochronie przeciwpowodziowej oraz zabezpieczające miasto przed skutkami 

opadów deszczy nawalnych, w tym: 

o Zrealizowano zadania t.j.: konserwacja rowu K-8 obręb geodezyjny Winiary 

i Nowe Osiedle, konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej 

do ujścia do rzeki Kaczawa w Parku Miejskim, konserwacja Młynówki – 

obręb geodezyjny Piekary Stare, konserwacja Kanału Rzeszotarskiego, 

montaż betonowej pokrywy nastudziennej na komorze zasuwy 

zamykającej dopływ wody  z rzeki Kaczawy, posadowionej  na rurociągu 

przy ujęciu wody do Młynówki przy jazie w rejonie ul. Żytniej oraz bieżąca 

kontrola i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi (PEM) 
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o Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wprowadzono 

zapisy poświęcone ochronie przed hałasem oraz oddziaływaniem PEM, w 

przypadku zaistnienia zagrożenia. W 2019 r. uchwalono 7 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, w których znalazły się zapisy 

dotyczące ochrony przed hałasem. 

 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 

o W ramach poprawy działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności 

przeprowadzono następując prace:  

 diagnostykę syren alarmowych zlokalizowanych przy ul. 

Piastowskiej 8 oraz ul. Horyzontalnej 10 w Legnicy, 

 diagnostykę i przegląd syreny alarmowej zamontowanej na terenie 

Huty Miedzi ul. Złotoryjska Legnica, 

 wymianę i utylizację zużytych akumulatorów w następujących 

punktach alarmowych miasta: syrena nr 23 ul. Piłsudskiego 2, 

syrena nr 6 ul. Cisowa 24, syrena nr 19 ul. Nowodworska 1, 

 naprawę zasilacza w stacji bazowej Motorola - usunięcie usterki toru 

zasilania - naprawa niesprawnego punktu alarmowego przy ul. 

Wańkowicza 1 poprzez: wymontowanie 2 uszkodzonych 

akumulatorów i przekazanie ich do utylizacji oraz montaż 2 nowych 

akumulatorów w systemie zasilania syreny alarmowej, wymiana 

uszkodzonego zasilacza,  

 naprawę niesprawnego punktu alarmowego przy ul. Spokojnej 1 

poprzez: wymontowanie uszkodzonego stycznika instalacji 

zasilającej oraz zakup i montaż nowego stycznika w miejsce 

uszkodzonego, 

 wymontowanie i przekazanie do utylizacji 2 uszkodzonych 

akumulatorów oraz zamontowanie 2 nowych akumulatorów w 

miejsce uszkodzonych w systemie zasilania syreny alarmowej na ul. 

Jaworzyńskiej 41. 

o Ponadto Straż Miejska podjęła działania związane z kontrolą 

nieruchomości prywatnych pod kątem spalania odpadów w piecach 

węglowych. W ramach akcji „Śmieci nie spalam” skontrolowano na terenie 

miasta 158 prywatnych nieruchomości. Działania mają na celu 

minimalizację negatywnych zachowań oraz promowania prawidłowego 

sposobu pozbywania się odpadów i egzekwowania zapisów uchwały 

antysmogowej. W trakcie działań nałożono 4 mandaty karne w 6 

przypadkach, gdzie stwierdzono odpady przygotowane do spalenia, 

zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 

o  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy 

umieszczało na tablicy ogłoszeń w zakładce Komunikaty o jakości 

powietrza, komunikaty dotyczące jakości powietrza w 2019 roku. 

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

o W 2019 r. realizacja zadania polegała na: 
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 przygotowaniu nowych uchwał związanych z gospodarką odpadami 

w Gminie Legnica, 

 zmianach w organizacji odbioru odpadów polegających na 

zorganizowaniu dodatkowych odbiorów odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz odpadów biodegradowalnych, 

 bezpłatnym przekazywaniu mieszkańcom pojemników na odpady o 

charakterze medycznym, które powstały w gospodarstwach 

domowych, 

 kontynuacji wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w worki 

na odpady ze szkła opakowaniowego. 
 

13.3. Program ochrony środowiska przed hałasem 
 

W ramach „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy 

do 2023 roku” przyjętego Uchwałą Nr V/73/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 

lutego 2019 r. kontynuowano działania realizowane zgodnie ze wcześniejszym 

programem, a dotyczyły one głównie ograniczenia emisji hałasu samochodowego 

poprzez: 

 Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed hałasem oraz oddziaływaniem PEM, w 

przypadku zaistnienia zagrożeń.  

 Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wytycznych wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

miasta Legnicy.  

 Egzekwowanie ograniczeń prędkości. 

 Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu na drogach poprzez 

zmianę organizacji ruchu i montowanie progów zwalniających.  

 Kontrola stanu technicznego pojazdów.  

 Obsługa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.  

 Utrzymanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym. Przebudowa i 

remonty dróg na terenie miasta, w tym likwidacja nawierzchni 

nieutwardzonych, gruntowych.  

 Rozwój systemu ścieżek rowerowych. 
 

13.4. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

 

Celem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 jest 

realizacja zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta do 2032 roku, minimalizacja negatywnych 

skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu na terenie 

miasta, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w mieście. 
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W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Konkursu Azbest 2019 na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA) Gmina Legnica pozyskała dotację w 

wysokości  ok.10 tys. zł na  aktualizację „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Legnica”. W ramach zawartej umowy 

wykonawca zadania przeprowadził kompleksową inwentaryzację budynków 

pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi, z uwzględnieniem numerów 

ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego oraz szacunkowej ilości 

materiałów zawierających azbest przewidywanych do usunięcia.  

Na terenie miasta Legnica występuje 12 590,66 m2 (188,859 Mg) wyrobów 

zawierających azbest, użytkowanych przez osoby fizyczne. Zgodnie z pozyskanymi 

danymi, na terenie miasta Legnica zinwentaryzowano 6 475,00 m2 (97,125 Mg) 

wyrobów zawierających azbest, administrowanych przez osoby prawne. 

Łączna masa wyrobów zawierających azbest, która została zinwentaryzowana 

na terenie miasta Legnica to 19 065,66 m2 co wynosi około 285,984 Mg. Zgodnie z 

treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do roku 2032 

należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na 

terenie miasta. 

Każdego roku - w terminie do 31 marca inwentaryzacja podlega aktualizacji, 

na podstawie przedkładanych Prezydentowi Miasta Legnicy informacji od osób 

fizycznych o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest. 

Dotychczas Gmina Legnica w ramach  realizacji Programu usunęła  ok. 72 ton 

azbestu, wydatkując na ten cel środki własne i pozyskując dotacje z WFOŚiGW. 

Dotychczasowe zasady i warunki realizacji „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica” określa Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Legnicy Nr 795/PM/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku.  

Na jego podstawie o zakwalifikowanie do udziału w Programie mogą ubiegać 

się osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektu, urządzenia 

budowlanego, instalacji lub innego miejsca zawierającego azbest oraz nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Legnica. 

W ramach edukacji mieszkańców na stronie internetowej gminy utworzona 

została „zakładka tematyczna", w której na bieżąco prezentowane są: akty prawne 

dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz 

regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania, informacje o 

zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest, informacje o działaniach Gminy 

podejmowanych w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest, wzory wniosków 

na dofinansowanie demontażu oraz unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. 

Gmina Legnica corocznie występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o 

dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu azbestu oraz wyrobów 
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zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Legnicy w 

ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 

 

13.5. Adaptacja miasta do zmian klimatu 

 

Uchwałą Nr XIV/186/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Rada Miejska Legnicy 

przyjęła "Plan adaptacji Miasta Legnica do zmian klimatu do roku 2030". Głównym 

celem Miejskiego Planu Adaptacji jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a w 

szczególności osiągnięcie zrównoważonej struktury przestrzennej miasta oraz 

efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta i ochrony jego mieszkańców w 

warunkach zmian klimatycznych. Opracowanie wskazuje szereg działań, których 

wdrażanie pozwoli na dostosowanie się do zmian klimatu i pozwoli podnieść 

odporność miasta na zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne, tym samym obniży 

ryzyko niekorzystnych konsekwencji zagrożeń klimatycznych.  

Jednym ze wskazanych działań adaptacyjnych jest budowa i rozwój systemu 

błękitnej i zielonej infrastruktury. W odpowiedzi na te zdiagnozowane problemy we 

wrześniu 2019 r. wybrano Wykonawcę opracowania pn.: „Program małej retencji dla 

miasta Legnicy”. W ramach zleconego zadania opracowane zostaną: 

 projekt zawierający inwentaryzację systemu zieleni oraz mapę obszarową 

miasta uwzględniającą istniejące uwarunkowania przyrodniczo-

infrastrukturalne, 

  projekt koncepcyjny „Małej retencji dla miasta Legnicy” ze wskazaniem 

pożądanych działań m.in. w zakresie planowania przestrzennego, 

 materiały do konsultacji społecznych oraz prezentacja multimedialna. 

Ostateczny termin realizacji zadania określono na 30 października 2020r., zaś 

koszt oszacowano na 87 650, 00 zł. 
 
 

13.6. Strategia Elektromobilności 

 

W dniu 25 listopada 2019 Rada Miejska Legnicy podjęła Uchwałę Nr 

XIV/192/19 w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia rozwoju 

elektromobilności dla miasta Legnicy”. Strategia rozwoju elektromobilności to 

dokument strategiczny, opracowany z udziałem mieszkańców Legnicy, przy pomocy 

którego miasto odpowiadać będzie na wyzwania rozwijającego się rynku 

elektromobilności i paliw alternatywnych. Dokument wyznaczył kierunki działań i 

określił przedsięwzięcia służące wdrażaniu elektromobilności. Główne planowane 

obszary wsparcia elektromobilności w Gminie Legnica to m.in.:  

 zwiększenie udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych we flocie pojazdów 

wykorzystywanych do zadań publicznych, w tym zbiorowego transportu 

publicznego, 

 rozwój i unowocześnienie infrastruktury komunikacji miejskiej oraz sieci 
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punktów ładowania pojazdów elektrycznych, 

 rozwój alternatywnych form przemieszczania się, w tym rowerem, 

 działania edukacyjne, 

 rozwój inteligentnych rozwiązań miejskich w sferze transportu indywidualnego  

i zbiorowego. 

Okres realizacji dokumentu przewidziano na lata 2019 – 2038. Opracowanie 

„Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy” zostało zrefundowane w 

kwocie 42.435,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – 

transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. 
 

14.  STRATEGIA INFORMATYZACJI GMINY 

 

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.  

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 2019 roku prowadzono systematyczne działania, realizując cztery główne 

cele strategiczne przyjęte w SIGL. 

 

Cel strategiczny: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych 

świadczonych elektronicznie 

Jako jeden z projektów z obszaru Udostępnianie i wymiana danych zgodnie z 

zasadami Otwartych Danych, rozbudowywano interfejs aplikacji (API) dla danych 

przestrzennych, który umożliwia wykorzystanie przetwarzanych przez Urząd danych 

przestrzennych do tworzenia własnych aplikacji. Interfejs ułatwia pobieranie 

aktualnych danych w trybie automatycznym, bez ingerencji użytkownika, w ośmiu 

formatach, w tym w 3 zawierających dane przestrzenne. Obecnie możliwe jest za 

pomocą API pobieranie informacji dotyczącej: miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków, gminnej ewidencji 

zabytków, budżetu obywatelskiego, gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska, 

terenów inwestycyjnych oraz zasobu nieruchomości. Obecnie, za pomocą tego 

mechanizmu można uzyskać dane dla 59 różnych zapytań w 8 kategoriach.  

W roku 2019 serwis udostępniający dane przestrzenne w międzynarodowym 

standardzie udostępniania w postaci rastrowej (WMS), rozbudowano o 2 nowe usługi 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 
 

205 

(obecnie jest ich 12). W tej postaci prezentowane są np. dane z zakresu ewidencji 

gruntów i budynków (EGiB) czy ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), na 

potrzeby serwisów urzędu, ale także podmiotów zewnętrznych takich jak Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii, prowadzący Usługę Krajowej Integracji Ewidencji 

Gruntów oraz Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu na portalu geoportal.gov.pl. 

Dane wykorzystywane są m.in. przez państwowe służby z zakresu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia i mienia czy też na potrzeby ZSIN (Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach). 

W roku 2019 trwała Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej w obszarze  

integracji danych oraz poprawy bezpieczeństwa. Wykonano m.in. przeniesienie 

serwerów obsługujących systemy Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), do 

wydajniejszego, bezpieczniejszego środowiska głównych serwerów Urzędu. 

Zrealizowanie tego zadania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i 

zapewnienia ciągłości pracy obszaru merytorycznego, ponieważ zasoby 

przestrzenne obszaru geodezji są w znakomitej większości przetwarzane tylko 

w postaci elektronicznej.  

Rozbudowano o kolejne warstwy portal mapowy Systemu Informacji 

Przestrzennej miasta Legnicy (mapy.legnica.eu), prezentujący informacje 

przestrzenne dotyczące różnych dziedzin działalności miasta, m.in. 

zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków, 

gospodarki odpadami, budżetu obywatelskiego, inwestycji, ewidencji gruntów i 

budynków, zasobu nieruchomości. Obecnie na portalu dostępnych jest już 325 

warstw mapowych wykorzystywanych przez urzędników oraz przez klientów Urzędu. 

W roku 2019 zakończono budowę bazy GESUT dla ostatnich 15 obrębów 

miasta. Tym samym zakończono prace nad tworzeniem cyfrowej mapy zasadniczej 

miasta Legnicy. Cyfrową mapę zasadniczą, 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). Dane te, wraz z 

pozostałymi informacjami przetwarzanymi już w systemach teleinformatycznych, są 

wykorzystywane przez służby geodezyjne do bieżącej pracy, przez jednostki i 

wydziały zajmujące się planowaniem przestrzennym, architekturą, gospodarką 

nieruchomościami, ochroną środowiska, działające zarówno lokalnie, na poziomie 

województwa oraz centralnie. Są one podstawą usług elektronicznych świadczonych 

przez Urząd dla mieszkańców i klientów urzędu. Stanowią też ważny element 

otwartych danych – udostępnianych w różnych formatach i prezentacjach. 

W Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w ramach rozwoju 

systemu GIS wdrożono moduł wymiany danych pomiędzy LPWiK i Urzędem Miasta 

(LPWiK pobiera dane z obszaru geodezji). Ponadto, w LPWiK rozpoczęto proces 

dokumentowania działań w zakresie wymiany i napraw wodomierzy w sposób 

cyfrowy. Wdrożone rozwiązanie mobilne jest zintegrowane on-line z rzeczywistymi 

zasobami GIS i systemu bilingowego LPWiK. Wdrożono elektroniczny obieg wymiany 

dokumentacji z klientem. Osiągnięte efekty to: optymalizacja czasu pracy 

w kontekście zadań codziennych – dynamiczne zmiany i szybsze reagowanie na 
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zgłoszenia klientów, obieg dokumentacji w bezpiecznym systemie elektronicznym z 

podpisem klienta na ekranie tabletu. 

W zakresie monitoringu sieci wodociągowej włączono do matematycznego 

systemu analizy w czasie rzeczywistym pracy sieci wodociągowej 30 punktów 

pomiaru przepływu oraz ciśnienia, co pozwoliło na podział rozległej sieci na 6 stref, 

dla których prowadzone są w czasie rzeczywistym i analizowane na bieżąco wyniki 

pomiarów. Pozwoli to na zoptymalizowanie pracy skomplikowanego układu jakim jest 

pierścieniowa sieć wodociągowa, co przełoży się w przyszłości na niższe nakłady 

inwestycyjne i eksploatacyjne, umożliwi szybsze, i z mniejszą ilością przerw, 

dostarczanie wody do klienta. 

 

Rozwój e-usług oraz integracja e-usług miejskich w ramach wspólnych portali 

realizowane były w kilku obszarach: 

 Udostępniano usługi świadczone jednostkom Gminy w zakresie działania 

Centrum Usług Wspólnych, w tym: 

o systemu utrzymującego subdomeny 56 Jednostek Gminy, 

o poczty elektronicznej dla 51 Jednostek Gminy, 

o serwera hostingowego dla 10 Jednostek Gminy, 

o platformy wymiany plików dla 37 Jednostek Gminy, 

o Biuletynu Informacji Publicznej dla 57 Jednostek Gminy. 

Uporządkowano zasady korzystania z usług wspólnych i opracowano nowy, 

kompleksowy regulamin świadczenia usług na rzecz Jednostek Gminy, wraz z 

niezbędnymi projektami porozumień i zarządzeń Prezydenta.  

Przygotowana została platforma sprzętowo-systemowa z przeznaczeniem na 

kopie danych przetwarzanych w Jednostkach Gminy korzystających z usług CUW.  

 Utrzymywano i rozwijano e-usługi wdrożone mi.in. podczas realizacji projektu 

„Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w 

Gminie Legnica” (e-OK), w tym: 

o platformy informacyjno-płatniczej PLIP (plip.legnica.eu), 

o portalu bazy wiedzy (e-urzad.legnica.eu), 

o portalu komunikacji społecznej (napisz.legnica.eu). 

W roku 2019 m.in. przygotowano i udostępniono klientom Urzędu 6 nowych e-

formularzy dla obszaru podatków i opłat lokalnych, opracowanych przez Ministerstwo 

Finansów, realizując tym samym zmieniające się przepisy prawa podatkowego. 

Przekazano Klientom nową usługę „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, która daje możliwość złożenia tych 

dokumentów - deklaracji, w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy 

ePUAP. Zmieniono szatę graficzną portalu napisz.legnica.eu, który wspomaga 

proces konsultacji społecznych oraz służy mieszkańcom do zgłaszania w jednym 

miejscu uwag, składania zapytań i przekazywania spostrzeżeń do funkcjonowania 

miasta (zgłaszanie usterki, propozycji poprawy itd.), które to uwagi są dystrybuowane 

do odpowiednich komórek Urzędu i jednostek Gminy.  

Jednym z produktów e-OK jest wprowadzenie nowoczesnego i prostego 

sposobu potwierdzania odbioru decyzji podatkowych i innych dokumentów za 
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pomocą elektronicznych kolektorów potwierdzeń. Na potrzeby doręczania decyzji 

dotyczących wymiaru podatków lokalnych 2019 zrekonfigurowano i przygotowano 

urządzenia, a także wewnętrzny system STB wspomagający pracę osób 

dostarczających korespondencję oraz rejestrujący każde z elektronicznych doręczeń. 

W ubiegłym roku po raz pierwszy potwierdzenia odbioru decyzji, ewidencjonowanie 

i rozliczanie całego zadania przeprowadzono tylko w wersji elektronicznej, co 

znacząco usprawniło prace wielu stanowisk w różnych wydziałach, zarówno w 

okresie dostarczania dokumentów jak również przy przygotowywaniu i procedowaniu 

spraw odwoławczych, sprawozdań itd.  Za pomocą kolektorów w 2019 roku 

doręczono blisko 38 tys. decyzji.  

 Elementem kluczowym dla rozpowszechniania e-usług jest funkcjonujący w 

Urzędzie od maja 2016 roku punkt potwierdzania profilu zaufanego, gdyż 

znacząca część tych usług wymaga uwierzytelnienia. 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 

w miejscu ich przebywania. W roku 2019 w Urzędzie potwierdzono 1010 profili 

zaufanych.  

 Innym portalem agregującym usługi elektroniczne kierowane do klientów 

branżowych jest portal – System e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji 

https://geodeta.legnica.eu, obejmujący m.in. Portal Geodety, Portal Komornika 

i Portal Rzeczoznawcy, Narady Koordynacyjne. W roku 2019 wzbogacono 

portal o funkcjonalność płatności elektronicznych, za pomocą której klient 

zamawiający usługi może od razu uiścić należną zapłatę. 

 Systematycznie publikowano ogłoszenia w systemie Elektronicznych Tablic 

Ogłoszeń. W skład systemu ETO wchodzi 6 urządzeń ulokowanych na 

korytarzach w budynku Urzędu Miasta przy pl. Słowiańskim 8, pl. Słowiańskim 

7 oraz w Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2. Ogłoszenia i informacje 

urzędowe dostępne są także na stronie eto.legnica.eu, umożliwiając klientom 

zapoznanie się z nimi w trybie 7/24, a nie tylko w czasie pracy Urzędu.  Do 

końca 2019 roku w systemie ETO opublikowano, w tym także w Internecie na 

stronie eto.legnica.eu, ponad 2 100 ogłoszeń w 54 kategoriach.  

 Wraz z wdrożeniem nowego systemu kolejkowego wspomagającego obsługę 

klienta Urzędu w Akademii Rycerskiej oraz Biurze Obsługi Klienta, 

uruchomiono usługę Umów wizytę w Urzędzie - zajmij kolejkę, która zastąpiła 

podobne usługi realizowane przez stary system.  Usługa dostępna jest  pod 

adresem  https://kolejka.legnica.eu. W roku 2019 przy wykorzystaniu 

mechanizmów systemu  dokonano ponad 2 tys. rezerwacji internetowych. 

 Na potrzeby Legnickich dni Smart City – Mobilność miejska opracowano 

stronę  konferencja.legnica.eu, która jest wykorzystywana do obsługi 

konferencji organizowanych przez wydziały Urzędu. Docelowo strona w 2019 

roku została wykorzystana przy organizowaniu 3 konferencji:  

o „Smart City Mobilność Miejska” i „ITS - wdrożenie i co dalej?” 
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o Smart City „Gospodarka Odpadami Komunalnymi - V ponadregionalna 

wymiana doświadczeń” 

o Regionalne Forum Wolontariatu. 

Prócz powyższych działań realizowanych przez Urząd, w I kwartale 2019 roku 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wdrożono system MOPS TOP-TEAM 

Świadczenia Rodzinne, który usprawnia komunikację z mieszkańcami poprzez 

potwierdzanie realizacji świadczenia 500 plus i Dobry Start za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Ponadto system umożliwia, za pośrednictwem portalu EMPATIA, 

bezpośredni kontakt z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.  

 

W roku 2019 rozwijając Miejską Sieć Teleinformatyczną LEGMAN 

zrealizowano następujące działania:  

 Zakończono prace nad uruchomieniem głównego szkieletu sieci LEGMAN, 

gdzie zainstalowano łącznie 43 przełączniki światłowodowe, z czego 20 w 

roku 2019. Powyższe skutkowało uruchomieniem infrastruktury aktywnej sieci 

LEGMAN o przepustowości 10 Gb/s, co zwiększyło dziesięciokrotnie 

wydajność sieci. 

 Infrastrukturę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN, w części radiowej, 

rozbudowano także o nową stację bazową przy ul. Młynarskiej, zwiększając 

tym samym zasięg radiowy sieci w ścisłym centrum miasta. 

 Zakończono, rozpoczętą w roku 2018, inwentaryzację infrastruktury Miejskiej 

Sieci Teleinformatycznej LEGMAN. Dane opracowane w wyniku 

inwentaryzacji przekazano Zarządowi Dróg Miejskich. Opracowano również 

koncepcję zarządzania infrastrukturą pasywną sieci LEGMAN przez ZDM. 

 Za pośrednictwem sieci radiowej dołączono dwie nowe jednostki 

zlokalizowane przy ulicy Kościelnej 3 i Brackiej 16 (Świetlica Terapeutyczna nr 

1 i Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej). 

 

Ponadto, w zakresie prac prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich 

wybudowano 2 nowe odcinki infrastruktury doziemnej sieci LEGMAN: 

 odcinek o długości 140 m w pasie drogowym ul. Sikorskiego od skrzyżowania 

z al. Piłsudskiego do wjazdu w ul. Śląską, 

 odcinek o długości 109 m w pasie drogowym ul. Złotoryjskiej na odcinku od 

przejścia podziemnego do Rynku. 

Tym samym  Miejska Sieć Teleinformatyczna LEGMAN w Legnicy w części 

światłowodowej na koniec roku 2019 to 32 km kanalizacji teletechnicznej, w tym 

około 70% odcinków aktywnie użytkowanych, ponad tysiąc studni teletechnicznych, a 

w części radiowej to 4 stacje bazowe pozwalające objąć zasięgiem radiowym niemal 

całe miasto. Jedyną przeszkodą dla sieci radiowej jest zwarta zabudowa, czasami 

uniemożliwiająca dostęp do sieci z dowolnego punktu miasta. Na koniec 2019 roku z 

zasobów sieci LEGMAN korzystały jednostki Gminy w 31 lokalizacjach podłączonych 

przy wykorzystaniu medium  światłowodowego lub radiowego.  
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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 

Realizując założony cel, w roku 2019, na potrzeby Centrum Usług Wspólnych 

przygotowano serwer dla platformy edukacyjnej e-learningu. Platforma umożliwi 

przeprowadzanie szkoleń on-line przez zainteresowane placówki oświatowe. 

Uruchomienie platformy planowane jest w roku 2020.  

W odpowiedzi na ofertę Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, 

rozpoczęto podłączanie 24 szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ofercie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych podłączone jednostki uzyskują dostęp do 

Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, nadzór nad 

bezpieczeństwem teleinformatycznym, a także możliwości promowania zasad 

bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. Na koniec 2019 roku w połowie 

placówek zakończono już prace instalatorskie, w części z nich także zakończono 

przygotowania łączy.  

Upowszechniając e-usługi wśród dzieci i młodzieży, pierwsze 8 jednostek 

oświatowych, w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, wdrożyło mLegitymację 

szkolną dla uczniów. Jest to cyfrowa wersja tradycyjnej legitymacji dostępna w 

telefonie komórkowym. Odpowiednio zabezpieczony dokument elektroniczny może 

być wyświetlony na telefonie i daje właścicielowi te same uprawnienia co papierowa 

wersja. W 2019 roku wydano blisko 500 legitymacji elektronicznych.  

W jednostkach oświatowych prowadzony jest także projekt „Legnicka 

edukacja dla przyszłości”, który zakłada realizację dodatkowych, dobrowolnych, 

pozalekcyjnych zajęć dla prawie 9,5 tys. uczniów szkół podstawowych. Przewiduje 

on 46 tysięcy dodatkowych godzin pozalekcyjnych, obejmujących m.in. naukę 

programowania. Dodatkowo realizowane były zakupy sprzętu komputerowego do 

nauki programowania oraz cyfrowe laboratoria do zajęć rozwijających kompetencje 

matematyczno-przyrodnicze, m.in. tablic interaktywnych, komputerów, wizualizerów, 

projektorów i innych urządzeń, które stwarzają możliwość wykorzystania zasobów 

Internetu oraz informatycznych aplikacji dydaktycznych w procesie nauczania. 

Rozwijanie umiejętności cyfrowych, w tym programowania, stosowania 

algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań ma miejsce także 

przy realizacji innych projektów, na wszystkich etapach nauczania, np.: 

 innowacji pedagogicznej „Uczymy dzieci programować”,  

 Europejskiego Tygodnia Kodowania (EU Code Week),   

 realizowanego przez Samsung Electronics Polska projektu „Mistrzowie 

Kodowania”, 

 projektu prowadzonego przez Fundację Media 3.0 „Koduj z Klasą”, 

 projektu pn. „Apki++”, współfinansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, z 

zakresu programowania w języku C++ oraz Python. 

W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne platformy, programy 

oraz narzędzia multimedialne wspierające nauczanie, np. platformę Moodle, program 

AL. Schools & Academy – nowatorski  program kształcenia z zakresu sztucznej 

inteligencji dla klas I-III szkoły podstawowej czy aplikacja edukacyjna Corinth – 
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narzędzie multimedialne, które wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych 

przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

W szkołach prowadzone są zajęcia edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego 

korzystania z mediów oraz bezpiecznego, świadomego zachowania w sieci Internet, 

w tym także skutecznego reagowania na sytuacje zagrożenia. Zajęcia dostosowane 

są do wieku dzieci i młodzieży.  

Ponadto powszechnie stosowany jest w szkołach dziennik elektroniczny, 

wykorzystywane są do kontaktów również media społecznościowe: Facebook, 

YouTube, Instagram. Korzysta się z elektronicznych wersji podręczników i zasobów 

multimedialnych oferowane przez wydawnictwa czy cyfrowych wypożyczalni 

publikacji on-line. 

Działania te, prócz usprawnienie pracy, komunikacji czy edukacji są jednym z 

najważniejszych elementów budowania społeczeństwa informacyjnego, którego 

podstawę stanowią już lub w niedługiej przyszłości stanowić będą, dzieci i młodzież 

znające i właściwe korzystające z rozwiązań cyfrowych.   

 

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 

W roku 2019 realizowano prace na rzecz wykorzystania technologii 

teleinformatycznych w rozwoju usług kultury. Wdrożono narzędzia poprawiające 

zarządzanie danymi w aplikacji Satyrykon, na potrzeby Legnickiego Centrum Kultury.  

Legnickie Centrum Kultury opracowało „Dźwiękową Mapę Miasta” – 

interdyscyplinarny projekt wirtualnej mapy dokumentującej pejzaże dźwiękowe 

miasta. W wyniku trwającego pół roku projektu zostały nagrane i zebrane 

charakterystyczne dla Legnicy odgłosy oraz brzmienia zarejestrowane w przestrzeni 

miejskiej. Celem projektu było uwrażliwienie mieszkańców na otaczającą ich 

przestrzeń miejską oraz zwrócenie ich uwagi na znaczenie odbioru dźwięków w 

sposobie postrzegania miasta i zachęcenie do kreatywnego wykorzystywania 

nowych technologii. Projekt był realizowany w ramach jubileuszowej Legnicy Cantat 

50.  

Muzeum Miedzi realizowało projekt Virtual Mine as a modeling tool for Wider 

Society Learning. Głównym celem projektu było podnoszenie świadomości 

społecznej w zakresie znaczenia surowców i możliwości ich wykorzystania dla 

lepszego rozwoju regionów europejskich. Jednym z celów szczegółowych było 

pokazanie atrakcyjności i różnorodności górnictwa poprzez zastosowanie 

dedykowanych, innowacyjnych metod nauczania (w tym aplikacji multimedialnych), 

wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, takich jak praktyczne 

wykorzystywanie zdobytej wiedzy o przemyśle wydobywczym. W ramach projektu 

Muzeum Miedzi w Legnicy opracowało aplikację edukacyjną dotyczącą wiedzy o 

miedzi. Muzeum Miedzi prowadziło też zajęcia z robotyki. W roku 2019 w 

warsztatach wzięło udział 917 osób (łącznie 41 grup).  
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Kolejna inicjatywa Legnickiego Muzeum to warsztaty Punto y Raya Kropka i 

kreska. Podczas warsztatów plastyczno-filmowych związanych z festiwalem, grupy 

dzieci pod kierunkiem edukatorów i filmowców z Centrum Technologii 

Audiowizualnych, zrealizowały krótkometrażowe filmy abstrakcyjne w oparciu o 

lokalne techniki rzemieślnicze i dziedzictwo kulturowe. Materiałem twórczym była 

miedź. Oba filmy zrealizowane na zajęciach prezentowane były podczas festiwalu i 

dostępne są na stronach internetowych.  

We współpracy z firmą Amazon Polska, nieodpłatnie wyposażono Filię 

Zbiorów Muzycznych i Specjalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej w pomoce 

dydaktyczne, pozyskane z projektu STEM Kindloteka.  Filia otrzymała m.in. 8 

czytników E-Book, tablet, Robot Wonder Dash, Robot Photon, Echo Show, Echo 

DOT, Makey Makey do realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży związanych z 

programowaniem, kodowaniem, czytaniem w interaktywnym kąciku czytelniczym. 

Pozyskane pomoce uczą nie tylko pisania programów komputerowych, lecz także 

kreatywnego myślenia, systematycznego rozumowania i pracy zespołowej. 

W obiekcie biblioteki, gdzie realizowany był unijny projekt pn.: „Rewaloryzacja 

i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 

22” Etap I – rewaloryzacja, powstała „Strefa Młodzieży”, która została bogato 

wyposażona w multimedia, m.in.: 

 Interaktywną ścianę. System ekranu dotykowego obejmuje 46” ekran LCD ze 

zintegrowaną nakładką dotykową w technologii optycznej, a zintegrowane 

oprogramowanie umożliwiające tworzenie i edycję prezentacji 

multimedialnych, tworzenie  galerii zdjęć itp. 

 Stół interaktywny, dotykowy - zintegrowany system multimedialny, w skład 

którego wchodzi  ekran LCD 42” z nakładką dotykową i komputer z 

zainstalowanym oprogramowaniem sterująco-zarządczym. 

 E-Galeria - system prezentacyjny składający się z ekranu LCD 

zintegrowanego z komputerem oraz z słuchawkami.  

 System do  prezentacji, na który składa się ekran LCD z nakładką dotykową 

ze zintegrowanym komputerem. Pozwala na prezentowanie wirtualnych 

okładek książek, dowolnych treści multimedialnych w postaci zdjęć. 

 Zestawy komputerowe do indywidualnej pracy, np. z programem graficznym, 

wykorzystania Internetu itp. 

 Google do wirtualnej rzeczywistości, umożliwiające np. malowanie w 

przestrzeni trójwymiarowej lub „wejście” do wykonanych zdjęć, filmów i prac 

plastycznych. 

 Czytniki e-booków do indywidualnej lektury. 

Wszystkie te urządzenia służą zarówno do edukacji, jak i do realizacji hobby i 

własnej twórczości. Młodzi użytkownicy mogą tworzyć własne prezentacje, galerie 

zdjęć, fotomontaże, filmy, oswajać się z trójwymiarową przestrzenią. 

LBP dysponuje  także dostępem do platformy LEGIMI, która jest bogatym 

źródłem tytułów literatury pięknej (ponad 20 tys.). Osoby zainteresowane tą formą 
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lektur po rejestracji w placówkach LBP otrzymują kody dostępu, po czym mogą 

korzystać z zawartych na platformach książek. 

We współpracy z Urzędem Miasta LBP umożliwiła czytelnikom dostęp do 

zdigitalizowanych wydawnictw o Legnicy i Dolnym Śląsku, wydanych w języku 

niemieckim przed 1945 r. – jest to tzw. „Kolekcja Dolnośląska” (bookcase.legnica.eu). 

W strukturach LBP funkcjonują 2 kioski informacyjne, informujące o 

rozmieszczeniu placówek LBP, godzinach otwarcia, numerach telefonów. 

Przygotowano również elementy niezbędne do budowy nowej odsłony strony 

zabytki.legnica.eu. 

 

Cel strategiczny: Zintegrowanie i wzmocnienie systemów poprawiających 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

W ramach realizowanych przez Wydział Informatyki prac mających na celu 

poprawę bezpieczeństwa, w roku 2019 uruchomiono stanowisko monitoringu 

miejskiego w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. 
 

15.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

15.1. Program zapobiegania przestępczości 

 
Realizując jedno z ustawowych zadań, którym jest zapewnienie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, samorząd legnicki nawiązał współpracę 

z podmiotami zajmującymi 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 roku 2019 Program realizowany był w pięciu podstawowych płaszczyznach 

problemowych tj.: zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia, zapobiegania 

patologiom, przeciwdziałania przestępczości nieletnich, tworzenia bezpiecznej 

infrastruktury oraz promocji i informacji. 

Realizacja programu obejmowała następujące działania mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa: 

 W płaszczyźnie zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia, poszczególne 

podmioty realizowały zadania takie jak: 

o Urząd Miasta Legnica: 

 realizował porozumienie w sprawie finansowania 

ponadnormatywnych służb patrolowych funkcjonariuszy Policji, 

 doposażono podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

mieszkańców w środki transportu, 

 realizowano porozumienie z firmami taksówkarzy w sprawie 

obserwacji terenów miejskich i przekazywania do Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego informacji o zdarzeniach 
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mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, 

 monitorowano teren instytucji miejskich w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa pracowników i klientów Urzędu Miasta Legnica i 

innych instytucji miejskich. 

o Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne: 

 prowadzona była obserwacja rejonów tras przez kierowców 

autobusów komunikacji miejskiej. Informacja o niebezpieczeństwie 

przekazywana była służbom dyżurnym Komendy Miejskiej Policji, 

o Komenda Miejska Policji w Legnicy: 

 prowadziła działania włączające społeczeństwo w przeciwdziałanie i 

eliminację zagrożeń bezpieczeństwa przez wykorzystanie Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz współpracę z podmiotami 

pozapolicyjnymi, 

 podejmowała przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym 

poprzez cykliczne szkolenia dzieci i młodzieży w związku z 

ewentualnym zagrożeniem terrorystycznym i sytuacjami 

niebezpiecznymi dla bezpieczeństwa publicznego, 

 organizowane były konkursy i turnieje w zakresie promocji 

bezpieczeństwa powszechnego oraz w ruchu drogowym: „Turniej 

Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, „Miasteczko Ruchu 

Drogowego”, „Kręci mnie bezpieczeństwo (…) cały rok”, 

„Cyberprzestępczość”, „Bezpieczny Senior”; 

o Straż Miejska w Legnicy i Komenda Miejska Policji w Legnicy: 

 działały przez wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejskiego i ITS 

w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń, 

 realizowane były cykliczne akcje prewencyjne: „Kręci mnie 

bezpieczeństwo (…) cały rok”, „Zima/Bezdomni”, „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna woda”, „Posesja”, 

„Przeciwdziałanie zjawisku żebractwa, handlu ludźmi, prostytucji 

oraz pracy niewolniczej”; 

o Straż Miejska w Legnicy: 

 prowadziła akcję prewencyjną „Śmieci nie spalam”, 

 zabezpieczane były imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe 

odbywające się na terenie miasta; 

 systematycznie prowadzono odławianie niebezpiecznych zwierząt.  

o Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy: 

 prowadził monitoring obiektu Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

terenu przyległego, 

 pracownicy zostali wyposażeni w narzędzia i umiejętności 

zwiększające bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia. 

o Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: 

 organizowała ćwiczenia taktyczno - bojowe na wybranych 

obiektach, 
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 prowadzone były szkolenia OSP z zakresu ratownictwa 

specjalistycznego. 

 W płaszczyźnie zapobiegania patologiom: 

o Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez: 

 organizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, 

ukierunkowanych na alternatywne formy spędzania wolnego czasu 

przez dzieci i młodzież, 

 prowadzenie zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym 

dotyczących kształtowania i rozwijania właściwych postaw i 

zachowań, 

 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu 

programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, 

 wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 

opracowanych 

i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup 

rówieśniczych, 

 organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni trzeźwości, dnia 

bez papierosa, światowego dnia FAS, 

 współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia 

problematyki alkoholowej do programów szkolenia dla osób 

ubiegających się o prawo jazdy, 

 udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych dotyczących 

problemu uzależnienia, w tym m.in.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

„Postaw na Rodzinę”, 

 realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo 

- wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, 

 dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym, 

 organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży stanowiących element wychowania oraz zapobiegania 

chorobom. 

o Zwiększano dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i środków odurzających, poprzez: 

 działalność edukacyjno - motywującą Punktu Konsultacyjnego dla 

osób opuszczających Miejską Izbę Wytrzeźwień, 

 wspieranie działalności rehabilitacyjno - profilaktycznej w  

środowiskach wzajemnej pomocy, 

 wspieranie ponadpodstawowych programów terapeutycznych dla 
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osób uzależnionych i współuzależnionych, 

 wspieranie grup samopomocowych zapobiegających nawrotom dla 

osób, które ukończyły leczenie w ośrodkach stacjonarnych, 

 prowadzenie działań edukacyjno - korekcyjnych dla kierowców 

zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, 

 wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu programów 

wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec osób 

pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie, 

 dofinansowanie działalności klubu środowiskowego dla osób 

uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. 

o Udzielano rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i 

narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie, poprzez: 

 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, 

 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, 

 kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Osób 

Doświadczających Przemocy w Rodzinie, 

 prowadzenie działań w zakresie realizacji programu korekcyjnego 

dla sprawców przemocy domowej, 

 kierowanie ofiar przemocy w rodzinie do grup samopomocowych i 

terapeutycznych oraz współpraca i wymiana doświadczeń z tymi 

placówkami, 

 kontynuowanie funkcjonowania Policyjnego Telefonu Zaufania dla 

osób potrzebujących pomocy, 

 współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w zakresie pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie, 

 współpracę z policyjnym koordynatorem ds. dzieci krzywdzonych, 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o 

zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, 

 współpracę z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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o Przeciwdziałano naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem 

sprzedaży napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych 

poprzez: 

 przestrzeganie zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych określonych ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 przestrzeganie zasad usytuowania i limitu punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych - określonych prawem lokalnym, 

 systematyczne edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń o 

przepisach obowiązujących przy sprzedaży napojów alkoholowych, 

 prowadzenie skutecznej kontroli przestrzegania zapisów ustawy 

przez podmioty sprzedające napoje alkoholowe, a w szczególności 

w zakresie przestrzegania warunku, aby nie sprzedawać i nie 

podawać alkoholu nietrzeźwym i nieletnim, 

 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 współpracę z mediami w zakresie zwracania uwagi społeczności 

lokalnej na wypadki i wydarzenia z udziałem pijanych  kierowców. 

o Wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącą rozwiązywaniu problemów uzależnień, poprzez: 

 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, 

 współpracę z organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie, 

 kreowanie liderów młodzieżowych zaangażowanych w działania 

profilaktyczne, 

 prowadzenie w Urzędzie Miasta Punktu Informacyjnego, 

wyposażonego w materiały edukacyjne i informacyjne dla instytucji, 

osób prywatnych, stowarzyszeń i grup samopomocowych 

zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień oraz przemocy w rodzinie. 

o Prowadzono działalność profilaktyczno - informacyjną, skierowaną do 

młodzieży, poprzez: 

 przeprowadzanie pogadanek w zakresie omawiania społecznych 

skutków spożywania alkoholu oraz zażywania środków 

psychoaktywnych, 

 prowadzenie zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, 

dotyczących kształtowania i rozwijania właściwych postaw i 

zachowań, 

 wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 
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opracowanych i realizowanych przez szkoły i inne instytucje, 

 informowanie osób mających problem z nadużywaniem alkoholu o 

punktach udzielających pomocy i wsparcia, 

 wprowadzanie do obiegu ulotek i broszur opracowanych przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 przeciwdziałano naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem 

sprzedaży napojów alkoholowych i innych substancji 

psychoaktywnych; 

 aktywizacja zawodowa 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: 

o Diagnozowano skalę zjawisk patologicznych w szkołach poprzez: 

 kontynuowanie współpracy z Fundacją DBAM O MÓJ Z@SIĘG 

poprzez udział legnickich placówek w projekcie naukowo – 

badawczym pt. „Młodzi Cyfrowi - Cyfrowi Rodzice”, który wpisuje się 

w szeroko rozumianą profilaktykę e–uzależnień, czyli oddziaływań 

zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od 

Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych, czy 

gier online, a także w podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez 

MEN (pkt 4 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w 

sieci), 

 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, 

 prowadzenie przez Centrum Pomocy Psychologiczno – 

Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli badań socjologicznych 

w zakresie zjawisk i problemów społecznych występujących w 

środowisku lokalnym oraz  potrzeb mieszkańców w celu podjęcia 

celowych, ukierunkowanych i trafnych  działań naprawczych lub 

profilaktycznych; 
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o Prowadzono przez szkoły i Centrum Pomocy Psychologiczno - 

Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli działania interwencyjne w 

zakresie zapobiegania patologiom, poprzez: 

 ujednolicenie procedury działań interwencyjnych prowadzonych w 

przypadku zdiagnozowania przemocy i zagrożenia młodzieży 

demoralizacją, 

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i 

uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”, 

 udzielenie dziecku w ramach codziennej pracy wychowawców 

i nauczycieli pomocy specjalistycznej (socjoterapia, psychoterapia) 

w celu skorygowania zaburzeń zachowania będących wynikiem 

niedostosowania społecznego, 

 kierowanie rodziców na konsultacje i terapie do placówek 

zajmujących się poradnictwem rodzinnym, 

 rozpowszechnianie przez szkoły i placówki oświatowe informacji o 

instytucjach i organizacjach wspierających rodzinę i 

przeciwdziałających przemocy i patologiom, 

 profilaktykę i promowanie zachowań nieagresywnych i społecznie 

pożądanych wśród dzieci i młodzieży począwszy od edukacji 

przedszkolnej, 

 realizację programów profilaktycznych i informacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania patologiom, przestępczości nieletnich i 

uzależnieniom oraz programów promujących rozwiązywanie 

konfliktów przez porozumienie, 

 realizację badań przesiewowych dzieci wstępujących do szkoły, jako 

podstawa profilaktyki zaburzeń emocjonalno – społecznych i 

adaptacyjnych, prowadzenie poradnictwa dla rodziców po 

badaniach przesiewowych. 

o Podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych i osób zawodowo 

zajmujących się problematyką przeciwdziałania patologiom i 

przestępczości nieletnich, realizowano poprzez: 

 szkolenia rad pedagogicznych w zakresie procedur interwencji 

kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz umiejętności 

obserwacji dziecka i jego rodziny na terenie szkoły, praktyczne 

stosowanie procedury Niebieskiej Karty, 

 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, 

 współpracę z Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej 

i Doskonalenia Nauczycieli w organizowaniu szkoleń dla 
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nauczycieli, pedagogów i dyrektorów oraz pozyskiwaniu ofert 

szkoleniowych z zakresu metodologii przeciwdziałania patologiom 

społecznym, przemocy i uzależnieniom, w tym behawioralnym, 

 podjęcie równoległych, skoordynowanych, wzajemnie 

uzupełniających się działań pomocowych na rzecz bezpieczeństwa i 

tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach, 

 zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej i 

terapeutycznej dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców celem 

wzmacniania kompetencji opiekuńczych i wychowawczych. 

 W płaszczyźnie tworzenia bezpiecznej infrastruktury, realizowano: 

o Tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej: 

 budowa i udrażnianie ścieżek rowerowych, 

 oświetlenie ulic, placów, doświetlenie przejść dla pieszych, 

 budowa aktywnych przejść dla pieszych, 

 rozbudowa i modernizacja układu drogowego, parkingów, w tym 

miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

 remonty nawierzchni dróg oraz remonty wiat przystankowych i 

chodników, 

 odnowa i uzupełnienie oznakowania ulicznego, 

 optymalizacja funkcjonowania (doskonalenie, rozbudowa) 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym i 

Transportem Publicznym w mieście Legnica. 

o Tworzenie bezpiecznych miejsc zamieszkania: 

 remonty instalacji elektrycznych, gazowych, wodno - 

kanalizacyjnych, remonty dachów, balkonów w budynkach, 

doświetlenie wnętrz blokowych, 

 uzbrajanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. 

o Tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców, w tym dla dzieci: 

 przeglądy i remonty placów zabaw oraz obiektów i urządzeń 

komunalnych, 

 informowanie odpowiednich instytucji i służb o wszelkich usterkach 

mogących powodować zagrożenie dla życia bądź zdrowia 

ludzkiego, 

 usuwanie dzikich wysypisk, 

 usuwanie drzew stwarzających zagrożenie oraz zapobieganie 

zagrożeniom przez pielęgnację drzewostanu, 

 usuwanie roślin inwazyjnych, w tym groźnego dla zdrowia i życia 

barszczu Sosnkowskiego, 

 zabezpieczanie pustostanów i rozbiórki budynków, 

 usuwanie pojazdów z dróg oraz wraków pojazdów, 

 usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz usuwanie i utylizacja 

rozlewisk po kolizjach drogowych, 

 kontrola stanu bezpieczeństwa technicznego infrastruktury miejskiej. 
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o Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkołach: 

 prowadzenie okresowych i systematycznych przeglądów 

technicznych zgodnych z wymogami przepisów prawa oraz planami 

kontroli, coroczna kontrola stanu budynków po okresie przerwy 

wakacyjnej, 

 modernizacja, rozbudowa infrastruktury terenów szkolnych, 

rekreacyjnych  (sale, boiska sportowe, korty, inne obiekty sportowe), 

poprawa jakości i funkcjonalności istniejących obiektów sportowych 

zarówno szkolnych jak i miejskich, 

 nawiązanie współpracy z PSP poprzez zorganizowanie w szkołach 

praktycznych zajęć i warsztatów na temat zasad postępowania 

w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego w szkole. 

o Ochronę przeciwpowodziową miasta Legnicy: 

 czyszczenie sieci deszczowej, studzienek burzowych, czyszczenie 

i konserwacja rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych. 

o Prowadzenie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 

Legnicy czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakładach dużego ryzyka 

powstania poważnej awarii przemysłowej oraz opiniowanie w sprawie 

technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przedszkoli, 

żłobków, punktów przedszkolnych, miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. 

o Zapewnienie spełnienia warunków z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

w nowo powstałych obiektach budowlanych. 

o Akcje prewencyjne pn.: „Lustracja Dróg”, „Niechronieni uczestnicy ruchu 

drogowego”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”. 

 W płaszczyźnie promocji i informacji: 

o Promowano ideę „Bezpiecznego miasta” podczas wydarzeń 

organizowanych przez Urząd Miasta Legnicy, 

o Promowano ideę „Bezpiecznego miasta” w realizowanych na zlecenie 

Urzędu Miasta cyklicznych programach radiowych i telewizyjnych, 

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 bezpieczeństwo pożarowe wśród dzieci i młodzieży, 

o Komenda Miejska Policji w Legnicy prowadziła debaty społeczne 

propagujące bezpieczne zachowania, 

o Na bieżąco informowano społeczeństwo o zagrożeniach - radio, prasa, 

Internet, 

o Dostarczano mediom informacje na temat podejmowanych przez Straż 

Miejską inicjatyw i realizowanych akcji, mających na celu promocję 

bezpieczeństwa, 

o Promowano przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy bezpieczeństwo 

ekologiczne wśród osób zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą. 
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W realizację programu zaangażowane zostały instytucje i organizacje 

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 uczestniczyły wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Legnica. Cele 

wdrożonego programu były 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 

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, 

 badanie i analiza stopnia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

 

16.  DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
 

W roku 2019 udzielono 1063 porad mieszkańcom Legnicy powiatu 

legnickiego. Porównywalnie w roku 2018 udzielono 919 porad. 
 

Poradnictwo konsumenckie - usługi 
Porada Legnica Powiat 

ubezpieczeniowa 2 - 

finansowa 40 9 

bieżąca konserwacja i utrzymanie domu 11 14 

sektor energetyczny i wodny 24 11 
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telekomunikacja 70 27 

turystyka i rekreacja 25 5 

czyszczenie i naprawa odzieży 2 2 

naprawa pojazdów 7 1 

pocztowe i kurierskie 19 2 

edukacyjne 2 - 

deweloperskie 15 3 

transportowe 1 - 

inne 13 1 

 
Poradnictwo konsumenckie - umowy sprzedaży 

Porada Legnica Powiat 

odzież i obuwie 290 91 

meble i art. wyposażenia 53 18 

urządzenia RTV i AGD, komputery 146 32 

samochody i środki transportu 30 2 

kosmetyki i środki czyszczące 1 2 

zabawki i art. rekreacyjne 10 7 

produkty związane z opieką zdrowotną 32 4 

art. żywnościowe 5 1 

inne 25 7 

 

W 2019 roku Rzecznik Konsumentów skierował do przedsiębiorców 223 

wystąpienia (184 w sprawach legniczan i 39 w sprawach mieszkańców powiatu). W 

zakresie umów sprzedaży wystąpił 171 razy (143 w imieniu mieszkańców Legnicy i 

28 w imieniu mieszkańców powiatu). W zakresie usług wystąpił 52 razy (41 w 

sprawach legniczan i 11 w sprawach mieszkańców powiatu). Pomagał konsumentom 

kierować sprawy na drogę postępowania sądowego, przygotowując w ich imieniu 

przedsądowe wezwania i pozwy. Łącznie sporządził 10 pozwów.  

Przeprowadzona została akcja na terenie Legnicy, a także powiatu legnickiego 

pn.: „Miejsce przyjazne i bezpieczne  dla konsumenta”, będącą rozszerzeniem 

działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn.: „Poznaj swojego 

kontrahenta”. Efektem tych działań było zaprzestanie wynajmowania pomieszczeń w 

celu organizacji pokazów przez hotelarzy i innych przedsiębiorców. 

W marcu 2019 r. odbył się Legnicki Dzień Konsumenta, skierowany głównie 

do starszych ludzi. Spotkanie miało na celu uświadomienie konsumentom jakie mają 

prawa i obowiązki oraz zaznajomienie z przepisami konsumenckimi, mającymi 

zastosowanie w codziennym życiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
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Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami.  

Prowadzone były szkolenia i prelekcje dla seniorów w Centrum Integracji 

Społecznej w Legnicy oraz podczas Legnickich Dni Seniora w Legnickim Centrum 

Kultury.  

W grudniu 2019 r. zorganizowano akcję pn. „Seniorze, nie daj się oszukać - 

nie chodź na pokazy” pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Biskupa Diecezji Legnickiej, Prezydenta Miasta Legnicy, Starosty Legnickiego. 

Celem akcji było dotarcie do jak największej liczby seniorów, aby przestrzec ich przez 

skutkami uczestnictwa w pokazach, zwłaszcza pseudomedycznych oraz udzielenie 

wsparcia w sytuacji zawarcia niekorzystnej umowy na takim spotkaniu. 

 

17.  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

17.1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Współpracę organizacji pozarządowych z Gminą Legnica określał „Program 

współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” przyjęty Uchwałą Nr 

LI/552/18 z dnia 24 września 2018 r. W minionym roku kontynuowana była 

współpraca z zespołami konsultacyjno-inicjatywnymi, przede wszystkim z Miejską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego, Powiatową Społeczną Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Społeczną Radą Sportu, Miejską Radą Seniorów oraz 

Młodzieżową Radą Miejską. Tradycyjnie już podejmowano działania mające na celu 

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach aktywności, współtworzono 

dokumenty strategiczne, konsultowano akty prawa lokalnego. Dużym 

zainteresowaniem legniczan cieszył się Legnicki Budżet Obywatelski, a Centrum 

Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica podejmowało kolejne inicjatywy na rzecz 

szeroko rozumianego wolontariatu. W Galerii Piastów odbyła się jubileuszowa 10. 

edycja Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP Show, który stwarza 

wyjątkową przestrzeń dla spotkań, prezentacji i promocji lokalnych NGO-sów. Na 

szczególne podkreślenie zasługują także inicjatywy liderów i środowisk senioralnych, 

podejmowane w partnerstwie z różnymi podmiotami z myślą o wszechstronnym 

aktywizowaniu środowisk osób starszych i integracji międzypokoleniowej.  

Podstawową formą współpracy w realizacji zadań publicznych było wspieranie 

i powierzanie tych zadań organizacjom pozarządowym oraz innym ustawowo 

określonym podmiotom w dziedzinach zgodnych ze statutową działalnością 

podmiotów poprzez organizację otwartych konkursów ofert, a także w trybie art. 19a. 

Odbywało się to zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Na mocy tej ustawy w 2019 r. przekazano 

organizacjom pozarządowym dotacje w trybie otwartych konkursów ofert w 
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wysokości 4.076.291,00 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 964.751,00 zł na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przy 

ul. Wojska Polskiego. Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez 

organizacje pozarządowe przeznaczono 128.040,00 zł. Kwotę 72.000,00 zł 

organizacje pozarządowe otrzymały w trybie art. 19a, tzw. „małych grantów”. Zatem 

w obu trybach ustawy „pożytkowej” przekazano organizacjom dotacje w łącznej 

wysokości 4.148.291,00 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) na realizację 

zadań w 2019 r. otrzymały: Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” – 

200.000,00 zł oraz Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A. – 250.000,00 zł. 

Wymieniona uchwała została podjęta w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 

25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2019.1468 j.t.).  

Ponadto 187.850,00 zł wydatkowano na wsparcie prowadzenia trzech 

legnickich warsztatów terapii zajęciowej.  

Podsumowując, w 2019 r. organizacje pozarządowe otrzymały z Gminy 

Legnica w różnych trybach i z mocy różnych ustaw środki finansowe w łącznej 

wysokości 4.786.141,00 zł. 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały 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 2019 r.” jest rokrocznie przedkładane Radzie Miejskiej Legnicy pod 

obrady w miesiącu maju.   

 

17.2. Centrum wolontariatu miejskiego 

 
Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica powstało w odpowiedzi na 

potrzeby miasta, w zakresie organizacji zintegrowanej polityki społecznej, które 

planuje, realizuje i koordynuje 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 2019 roku samo Centrum oraz we współpracy z innymi podmiotami 

zorganizowało kilkanaście akcji obejmujących takie obszary jak: ekologia, edukacja, 

sport i rozrywka, pomoc społeczna i kultura. Do najważniejszych należy zaliczyć:  

 Ciepła zupa z okazji Międzynarodowego Dnia Św. Walentego – 
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współorganizowana ze Strażą Miejską i Międzyparafialną Stołówką 

Charytatywną im. Św. Jadwigi w Legnicy.  

 W ramach lekcji edukacji obywatelskiej odbywały się w szkołach 

podstawowych zajęcia na temat świadomego wolontariatu.  

 Zorganizowanie Dnia Kobiet w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 

Legnicy. Wolontariusze przygotowali ręcznie robione kwiaty i rozdawali je na 

wszystkich oddziałach w Szpitalu wszystkim kobietom (pacjentkom i 

personelowi).  

 Udział w I Krajowym Forum Miejskim w Krakowie. Prezentacja idei 

wolontariatu na przykładzie działań Centrum Wolontariatu Miejskiego 

#TEAMLegnica. 

 #EKOPozytywni idą w Miasto to działanie własne Centrum Wolontariatu o 

charakterze edukacyjnym i ekologicznym. Setki wolontariuszy uczestniczyło w 

sprzątaniu miasta po zimie oraz w trakcie roku. W ramach działania 

wolontariusze dbali o Park Miejski i jego okolice, obszary na osiedlu Piekary 

oraz Cmentarz Komunalny.   

 Koordynacja działań wolontariuszy w trakcie trwania XVIII Mistrzostw Polski w 

Ratownictwie Medycznym w Legnicy.  

W 2019 roku Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica i Urząd Miasta 

przy wsparciu finansowym KGHM Polska Miedź SA realizowało projekt pod nazwą 

„Uzależnieni od pomagania”. Był to projekt edukacyjno – społeczny skierowany do 

mieszkańców, organizacji pozarządowych, a w szczególności do uczniów legnickich 

szkół. Celem nadrzędnym była aktywizacja społeczna, integracja, promocja 

zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja idei wolontariatu. 

W ramach tego projektu były zrealizowane takie działania jak:  

 Organizacja konkursu Wolontariusz Roku 2019, którego rozstrzygnięcie 

nastąpiło podczas II Gali Wolontariatu (6.12.2019 r.) z udziałem KGHM Polska 

Miedź SA, której przedstawiciele odebrali nagrodę dla firmy „Społecznie 

Odpowiedzialnej”. 

 Organizacja warsztatów i konkurs „Maraton dobroci” - warsztaty skierowane 

były do uczniów legnickich szkół, odbyły się w Hotelu Qubus w Legnicy.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas II Gali Wolontariatu. Celem 

konkursu „Maraton dobroci” było pokazanie, czym jest dobroczynność dla 

młodego człowieka, który poświęca swój czas i energię na pomoc innym, oraz 

zachęcenie młodych ludzi do rozwoju własnych zainteresowań, poprzez 

aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnej i zespołowe działanie dla 

wspólnego dobra. Celami szczegółowymi było: 

o nabycie wiedzy i umiejętności, związanych z pisaniem wniosków 

projektowych, konstruowaniem budżetu, rozliczaniem otrzymanych dotacji, 

grantów, 

o doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, pracy w grupie, budowania 

pozytywnych relacji w środowisku rówieśniczym, 
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o zaktywizowanie młodych ludzi do działań na rzecz innych, w tym 

społeczności lokalnej, 

o kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne mienie, okolicę, 

środowisko lokalne, 

o umacnianie ważnych w życiu człowieka wartości i postaw, takich jak 

dobroczynność, empatia, współczucie, tolerancja, 

o rozwój kompetencji tzw. „miękkich” jak integracja, kształtowanie więzi, 

umiejętności współpracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

rozwiązywania konfliktów w grupie młodzieżowej, obrona własnego zdania, 

umiejętności planowania i przewidywania, 

o wkład lokalnej społeczności w rozwój projektu #TEAMLegnica. 

o Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu było wymyślenie projektu na 

inicjatywę społeczną lub akcję dobroczynną w regionie. Jury Konkursu 

„Maraton dobroci” w ramach projektu „Uzależnieni od pomagania” i 

kampanii promocji zdrowia „Zdrowa Legnica”, postanowiło przyznać 

główną nagrodę i grant w wysokości 10 tys. zł, zespołowi z II Liceum 

Ogólnokształcącego w Legnicy. Zespół wykazał się najlepszą znajomością 

zasad dotyczących stworzenia wniosku/projektu/kampanii na inicjatywę 

społeczną lub akcję dobroczynną w projekcie „POKOnajLENIA”, seniorzy–

młodszym, młodsi-seniorom.  

 Organizacja 1. Regionalnego Forum Wolontariatu – dwudniowe forum odbyło 

się w dniach 2-3 grudnia 2019 r. w Hotelu Qubus w Legnicy. Wzięło w nim 

udział ponad 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych i organizatorów 

wolontariatu w szkołach i instytucjach. Było to pierwsze w Zagłębiu 

Miedziowym spotkanie wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz 

instytucji publicznych zaangażowanych w rozwój wolontariatu 

długoterminowego. Forum, było to dwudniowe motywacyjne wydarzenie z 

udziałem prelegentów z całej Polski, pracujących na co dzień w samorządach, 

organizacjach pozarządowych i instytucjach, które współpracują z 

wolontariuszami. Zaproszenie skierowane było zarówno do dyrekcji, 

opiekunów młodzieży (m.in. koordynatorów kół wolontariackich i 

zaangażowanych w projekty społeczne) oraz samych uczniów. 

 Organizacja II Gali Wolontariatu „#TEAMLegnica” wraz z after party dla 

młodzieży – gala odbyła się 6 grudnia 2019 r. w Akademii Rycerskiej w 

Legnicy z udziałem przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A. Jest to projekt 

łączący społeczność wolontariacką i organizacje pozarządowe – 

stowarzyszenia, kluby, fundacje do stworzenia większych, wspólnych 

projektów. Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica realizuje coraz 

piękniejsze, ważniejsze i trudniejsze społeczne projekty. Przez szeregi 

#TEAMLegnica przewijają się setki ludzi bardzo młodych, młodych, ale i 

seniorów. Gala to ich święto, ale też okazja do podziękowań i wyróżnień. 

Realizowany projekt #TEAMLegnica już integruje środowisko osób i 

podmiotów zaangażowanych w działalność wolontariacką. To systemowe 
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rozwiązanie dla wszystkich, którzy czują potrzebę pomagania innym, ale też 

jest platformą wsparcia i koordynacji dla organizatorów wolontariatu. Celami 

#TEAMLegnica jest promowanie idei wolontariatu oraz altruizmu wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych, zachęcanie mieszkańców do podejmowania 

aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy i bezinteresowne 

działanie z kształtowaniem więzi, opartych na zaufaniu i solidarności 

społecznej. Podczas Gali uhonorowano najbardziej aktywnych wolontariuszy, 

działających nieodpłatnie na rzecz pomocy innym osobom w okresie od 1 

września 2018 do 30 września 2019 roku.  

W 2019 roku do użytku został oddany wolontariacki portal interentowy, który 

ma za zadanie promować ideę wolontariatu oraz oferty działań społecznych w 

obrębie miasta. 
 

18.  WSPÓŁPRACA 

 

18.1. Współpraca krajowa 

 

W roku 2019 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, transportu i 

turystyki itp. 

Legnica jest członkiem takich organizacji jak: 

 Związek Miast Polskich, który 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, którego celem jest 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.  

 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska zajmuje się promowaniem 

dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, 

innowacyjnych przedsięwzięć z dziedziny: infrastruktury, ekologii, kultury, 
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rekreacji i sportu. Inicjuje i wspiera projekty inwestycyjne istotne dla Dolnego 

Śląska.  

 Stowarzyszenie Zdrowych Miast, które 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 współpracy 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 2019 prowadzone były bieżące działania w ramach współpracy 

zagranicznej m.in.: 

 spotkanie z delegacjami z Miśni i Wuppertalu,  

 spotkanie z grupą uczniów z Wuppertalu (V LO),  

 spotkanie w ramach programu „Erasmus+” (VII LO), 

 uczestnictwo w II Międzynarodowym Turnieju Pływackiego „Lekka Woda” 

w Drohobyczu, 

  Uczestnictwo w XVII Międzynarodowym Turnieju o Puchar Jurija Drohobycza 

w halowej piłce nożnej,  

 spotkanie z nauczycielami biorącymi udział w projekcie ”Innovate together”  

w ramach programu „Erasmus +” (SP nr 19), 

 spotkanie z delegacją gości z Wuppertalu w ramach współpracy miast 

partnerskich,  

 spotkanie z uczniami z SP nr 16 wraz z delegacją uczniów z Meissen, 

 uczestnictwo w III Pucharze Miast Partnerskich „KORONA LEGNICY 2019”, 

 spotkanie z Konsulem Honorowym Gruzji, 

 wizyta w Wuppertalu w ramach obchodów 90-rocznicy powstania miasta 

Wuppertal i wydarzenia „Długi Stół”, 

 uczestnictwo w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodszych Żaków 

rocznik 2006 i młodsi w Blansku,  

 uczestnictwo w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. 
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Włodzimierza Jantury, rocznik 2002 i młodsi oraz zawody pływackie Korona 

Legnicy Puchar Miast Partnerskich, 

 wizyta delegacji z Wuppertalu – wymiana doświadczeń między Strażą 

Pożarną w Wuppertalu  a Komendą Miejską PSP w Legnicy,  

 wizyta robocza przedstawiciela policji z Wuppertalu w Legnicy,  

 udział drużyny legnickich policjantów na zawodach sportowych w Blansku,  

 udział legnickich biegaczy w Półmaratonie Morawskim Krasem w Blansku, 

 udział zawodników z Blanska w Legnickim Półmaratonie, uczestnictwo w 

meczu 1 ligi piłki ręcznej, 

 udział w jubileuszu podpisania deklaracji partnerstwa pomiędzy Aritą a 

Meißen, 

 udział delegacji sportowej z Blanska w Legnickim Półmaratonie, 

 obchody święta miasta Blansko „Witanie św. Marcina” udział delegacji z 

Legnicy, 

 udział delegacji sportowej z Legnicy w Międzynarodowym Turnieju Halowej 

Piłki Nożnej „Memoriał Dana Nemce w Blansku, 

 Międzynarodowy Turniej w Szachach o Puchar Wojewody Dolnośląskiego z 

udziałem zawodników z Ukrainy, Łotwy, Indii i Polski, 

 udział młodzieżowych reprezentacji sportowych z Blanska i Drohobycza w 

Międzynarodowym Halowym Turnieju Mikołajkowym w Piłce Nożnej o Puchar 

Prezydenta Legnicy, 

 na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Legnicy w Wuppertalu, Prezydent Niemiec 

Frank-Walter Steinmeier przyznał Tadeuszowi Krzakowskiemu Krzyż na 

Wstędze Orderu Zasługi RFN, w uznaniu za jego wieloletnie działania na 

rzecz rozwoju partnerstwa Legnicy i Wuppertalu oraz polsko-niemieckiego 

dialogu. 

 

19.  SPÓŁKI MIEJSKIE Z UDZIAŁEM GMINY 

 

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 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 173 366 015 zł. Udział kapitałowy Gminy 

w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco: 

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 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 
 

230 

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 

13.416.195,00 100,00 

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 

23.193.500,00 38,58 

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, 

 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. 

Spółka w 2019r. administrowała nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Legnica: 
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 ul. Wrocławska 124 – Cmentarz Komunalny, 

 ul. Zielna – Cmentarz Komunalny, 

 Cmentarz Komunalny dla miasta Legnica w Jaszkowie. 

Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło w 

2019 r. 202 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników kształtowało 

się na poziomie 4 258,97 zł brutto. 

Najważniejszą realizowaną przez Spółkę inwestycją była „Modernizacja 

istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy 

ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

całkowita wartość projektu wynosi 30.951.720,05 zł, z czego dofinansowanie stanowi 

16.989.961,17 zł. 

W połowie 2019 roku Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. zakupiło 2 śmieciarki z normą spalania EURO 6. Jeden z pojazdów został 

dodatkowo przystosowany do obsługi punktów gromadzenia odpadów 

wyposażonych w pojemniki półpodziemne. 

Powyższe zadania realizują cele nadrzędne jakimi są ograniczenie niskiej 

emisji transportowej w Legnicy oraz zwiększenie efektywności systemu 

gospodarowania odpadami, w ramach unowocześniania taboru pojazdów do odbioru 

odpadów komunalnych  

 

 
19.2. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy. 

 

Spółka w 2019 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 2019 r. wynosiło 271 osób, a średniomiesięczne wynagrodzenie 5 546 zł brutto. 

Nakłady na inwestycje poniesione przez LPWiK S.A. w 2018 r. stanowiły 

ogółem kwotę 19 176 000 zł. Inwestycje realizowane były w zakresie: 

 Urządzeń wodociągowych na kwotę 5 018 8830 zł. Ważniejsze zadania to: 

budowa systemu monitorowania sieci wodociągowej. 

 Urządzeń kanalizacyjnych na kwotę 1 691 851 zł. Najważniejsze inwestycje to: 

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczytnickiej, bezwykopowa renowacja 

kolektorów, poprzez wyłożenie wnętrza rury drugim rękawem na terenie 
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miasta Legnicy. 

 Zadania finansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 12 491 151 zł. 

 

 

19.3. Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy.  

 

W 2019 r. Spółka prowadziła działalność, która obejmowała realizację zadań 

wynikających z zawartej z Gminą umowy o administrowanie terenami Gminy 

Legnica, w tym : 

 prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych, 

 pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych działalnością gospodarczą na 

terenie Strefy, 

 wynajmowanie i dzierżawa obiektów, 

 prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących byłego lotniska, 

 podejmowanie innych przedsięwzięć uzgodnionych z właścicielem. 

Oprócz administrowania terenami gminnymi Spółka w 2019 roku realizowała  

zadanie własne gminy Legnica polegające na przebudowie i administrowaniu 

zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony 

wykonawca robót budowlanych oraz podpisano umowy na emisję obligacji w celu 

zapewnienia finansowania zadania. W styczniu 2020 roku rozpoczęły się prace 

budowlane na obiekcie. 

Spółką kierował jednoosobowy Zarząd. Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. 

wynosiło 7 osób, a średniomiesięczne wynagrodzenie 4.574 zł brutto. 

Spółka w ramach działalności inwestycyjno-remontowej wykonywała m. in.: 

naprawy dachów, uzupełnienia tynków, klamrowanie ścian, serwis kotłowni, naprawy 

sprzętu zmechanizowanego, na łączną kwotę 256 151 zł. 

 
 
19.4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. 

 

Spółka w 2019 r. zajmowała się głównie świadczeniem usług przewozowych 

z zakresu transportu pasażerskiego na terenie Legnicy oraz na terenie gmin: Kunice, 

Miłkowice i Prochowice. Świadczenia wykonywane były w oparciu o zawarte umowy. 

Spółka uzyskiwała  również przychody z działalności pomocniczej, w tym: badań 

technicznych pojazdów, 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 2019 r. 215 etatów. Natomiast 

średnie wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 4 940,08 zł brutto. 

Poniesione nakłady w wysokości 133.035 zł zostały przeznaczone przede 

wszystkim na system dystrybucji płynu AdBlue, zestawy komputerowe, urządzenia 

peryferyjne i oprogramowanie. 
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W 2019 roku Rada Miejska Legnicy przyjęła nowe zasady dotyczące taryfy 

przewozowej. Zgodnie z Uchwałą nr IV/57/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. dzieci do 7 

roku życia, uczniowie legnickich szkół, młodzież ucząca się do 24 roku życia  oraz 

osoby po 65 roku życia nabyli prawo do darmowych przejazdów autobusami 

komunikacji publicznej w Legnicy. 

 

19.5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej 

Górze. 

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki w 2019 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 2019 r. pracował w składzie jednoosobowym. Średnioroczne 

zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 17 osób. 

Liczba lokali mieszkalnych w zasobach TBS wzrosła w porównaniu z 2018 r. 

o 144 i wynosiła 1.322 lokale mieszkalne na terenie 7 gmin, w tym najwięcej 

w Legnicy – 504 mieszkań, w Oławie – 382 oraz w Kamiennej Górze – 202 

mieszkania.  

W Legnicy w 2019 oddano do użytku  nowy czterokondygnacyjny budynek z 

44 mieszkaniami oraz z podziemnymi garażami, zlokalizowany przy ul. 

Makuszyńskiego 6-8. W budynku zastosowano najnowocześniejsze technologie, 

oszczędzające energię i zdecydowanie obniżające koszty eksploatacji. Blok ma 

ogrzewanie sufitowe, które zapewnia system studni i pomp głębinowych, 

dostarczających ciepło z wnętrza ziemi, oraz system wentylacji doprowadzający do 

mieszkań przefiltrowane i oczyszczone powietrze. Lokale mieszkalne o średniej 

powierzchni ok. 50 m2, są jedno, dwu, trzy i czteropokojowe z balkonami. Koszt tej 

inwestycji, to 9,6 mln zł. Była ona finansowana z: niskooprocentowanej pożyczki z 

Banku Budownictwa Krajowego (49%) oraz przez przyszłych lokatorów, gminę i 

Spółkę. 
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Rozdział III.  

REALIZACJA LEGNCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Legnicki Budżet Obywatelski funkcjonuje w Legnicy nieprzerwanie od 2013 

roku. Zasady tworzenia i realizacji budżetu obywatelskiego ewaluowały na 

przestrzeni lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców począwszy od I 

edycji w 2013 r. aż do zakończonej w 2019 r. VII edycji – LBO2020. Realizacją 

Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zajmuje się Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

W styczniu 2019 r. podjęto działania mające na celu dostosowanie 

Legnickiego Budżetu Obywatelskiego do zmian w przepisach, które nastąpiły w 

związku z wejściem w życie 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. Na mocy tej ustawy rozszerzony 

został art. 5a w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 

2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432, 2500), który stanowi, że Rada gminy w drodze 

uchwały określa wymagania formalne, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego. Według przyjętych założeń wymagana liczba podpisów 

mieszkańców popierających projekt nie może być większa niż 0,1%, z terenu 

objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt. Ponadto 

przedłożony projekt uchwały powinien zawierać zasady oceny zgłoszonych projektów 

co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie 

wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do 

głosowania. Uchwała powinna określić zasady przeprowadzania głosowania, 

ustalenia wyników i podawania ich do publicznej wiadomości oraz wysokość puli 

przewidzianej na realizację budżetu obywatelskiego przy założeniu, że w gminach 

będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest 

obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% 

wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu. Projekt Uchwały przekazano pod obrady komisji. 

Uchwałą Nr VI/95/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w 

sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego przyjęto zasady oraz tryb 

przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Równolegle podjęto Zarządzenia: Nr 

299/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie 

powołania Zespołu Technicznej Oceny Projektów, Nr 300/PM/2019 Prezydenta 

Miasta Legnicy z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i 

realizacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Uchwała w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego unormowała 

zasady ogólne oraz wymogi formalne zgłaszanych projektów w ramach budżetu 

obywatelskiego. Względem lat poprzednich utrzymany został podział miasta na 

jedenaście obszarów, natomiast w kwestii zgłoszenia projektu należało uzyskać 

poparcie, co najmniej dwóch mieszkańców Legnicy (w 2018 r. - dwudziestu 

pełnoletnich mieszkańców danego obszaru). Uprawnieni do głosowania byli wszyscy 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 
 

235 

mieszkańcy Legnicy bez względu na wiek (w 2018 r. do głosowania uprawnione były 

osoby pełnoletnie, zameldowane na pobyt stały lub czasowy w mieście Legnica na 

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem głosowania.  

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono kwotę 270 000 zł 

przewidzianą na realizację jednego projektu w jednym z jedenastu Obszarów Miasta 

(w 2018 r. była to kwota 250 000 zł). Tym samym wysokość budżetu miasta 

przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego względem 

poprzedniego roku wzrosła z kwoty 2.750.000 zł  do 2.970.000 zł. W zarządzeniu 

został określony również harmonogram LBO 2020: 

 29.04.2019 r. – 21.05.2019 r. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

 22.05.2019 r. – 25.05.2019 r. OCENA FORMALNA 

 27.05.2019 r. – 06.07.2019 r. OCENA TECHNICZNA I ETAP 

 08.07.2019 r. – 10.08.2019 r. OCENA TECHNICZNA II ETAP 

 03.09.2019 r. – 27.09.2019 r. ODWOŁANIA 

 28.09.2019 r. – 21.10.2019 r. KAMPANIA PROMOCYJNA 

 07.10.2019 r. – 21.10.2019 r. GŁOSOWANIE 

 28.10.2019 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

W dniach 29.04.2019 r. - 21.05.2019 r. legniczanie złożyli 60 poprawnie 

wypełnionych wniosków na stronie internetowej lbo.legnica.eu za pomocą specjalnie 

przygotowanego generatora projektów. 
Złożone projekty według rodzaju inicjatyw Ilość 

Teren rekreacyjny 14 

Chodniki 7 

Place zabaw 8 

Parkingi 3 

Drogi 7 

Inne – budowa boiska sportowego 7 

Inne – oświetlenie  1 

Inne – modernizacja schroniska 1 

Inne – tor rolkowy 1 

Inne - pumptruck 1 

Inne – siłownia / plac do streatworkout / kalisteniki 2 

Inne – instalacja stołu tenisa stołowego 1 

Inne – budowa zielonego labiryntu z żywopłotu 1 

Inne – miejskie tężnie  3 

Inne – pomnik  1 

Inne – bieżnia sportowa 1 

Inne – ścieżka edukacyjna „Świat pszczół” 1 
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 299/PM/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. członkom 

Zespołu Technicznej Oceny Projektów (dalej ZTOP) przekazane zostały materiały 

zweryfikowane pod względem formalnym, które zawierały uporządkowaną listę 

zgłoszonych projektów. Stosownie do ww. Zarządzenia prace Zespołu zostały 

podzielone na trzy etapy. 

Na przełomie maja i czerwca rozpoczął się I etap podczas, którego ZTOP 

dokonał oceny merytorycznej wszystkich poprawnie zgłoszonych projektów w 

specjalnie dedykowanym do tego celu programie. Centrum Dialogu Obywatelskiego 

wraz z członkami ZTOP przeprowadziło 12 spotkań  z Liderami projektów. Spotkania 

dotyczyły zmiany zakresu zadań wraz z szacunkowymi kosztami a także zmiany 

tytułów i opisów projektów.  

W lipcu i sierpniu 2019 r. rozpoczął się II etap prac ZTOP. Podczas tego etapu 

do prac zostali zaproszeni Radni Miasta Legnica. Do najważniejszych zadań Zespołu 

należała weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem zgodności z 

oczekiwaniem strony społecznej, przyjęcie oceny pozytywnej lub negatywnej dla 

projektów oraz przyjęcie ostatecznej listy projektów, które były rekomendowane 

Prezydentowi Miasta Legnica jako lista projektów do głosowania w poszczególnych 

obszarach.  

W sierpniu powiadomiono wszystkich wnioskodawców, których projekty nie 

zostały zakwalifikowane do głosowania o przyczynach odrzucenia ich wniosków oraz 

o możliwości złożenia odwołania.  

W dniu 1.09.2019 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 27 

września 2019 r. 

Pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego przeprowadzili szkolenie dla 

przedstawicieli punktów do głosowania. Szkolenie dotyczyło zasad głosowania, 

obsługi systemu elektronicznego głosowania oraz zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych.  

Centrum Dialogu Obywatelskiego prowadziło kampanię  informacyjną 

dotyczącą LBO 2020, skierowaną do mieszkańców Legnicy, która obejmowała: 

 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, 

 wykonanie koncepcji graficznej i przygotowanie do druku materiałów 

informacyjnych ”Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020”, 

 opracowanie animacji promocyjnych w pliku Adobe Flash - II etap, 

 Współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piekary” oraz Legnicką 

Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie udzielenie wsparcia przy kolportażu 

materiałów informacyjnych VII edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, 

 bieżącą pracę nad aktualizacją strony internetowej www.lbo.legnica.eu, w tym: 
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publikację wszystkich zgłoszonych wniosków, przygotowanie i publikacja map 

z lokalizacją projektów poddanych pod głosowanie i punktów do głosowania 

(we współpracy z Wydziałami SIP oraz PAB), 

 zamówienie i montaż 12 billboardów reklamujących LBO 2020 na wynajętych 

tablicach,  

 zlecenie emisji na antenie Radia Plus Legnica ogłoszenia informacyjnego 

poświęconego zgłaszaniu przez mieszkańców projektów do Legnickiego 

Budżetu Obywatelskiego o następującej treści: „Mieszkańcy Legnicy, 21 maja  

kończy się nabór projektów do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

Teraz jeszcze większa pula środków na projekty w ramach LBO. W każdym 

obszarze aż 270 000 złotych. Wykorzystaj szansę na zmianę swojego 

otoczenia - złóż wniosek. Szczegółowych informacji szukaj na stronie 

lbo.legnica.eu. “ 
 

W dniach od 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r. odbyło się głosowanie w ramach 

LBO 2020. Uprawnione osoby mogły oddać swoje głosy na stronie lbo.legnica.eu na 

dedykowanym ku temu formularzu. Głosować można było również  osobiście w 15 

stacjonarnych punktach do głosowania.  

Wykaz punktów do głosowania: 

1.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26 

2.  Filia nr 1 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Gojawiczyńskiej 4 

3.  Filia nr 2 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Pomorska 56 

4.  Filia nr 4 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Heweliusza 7/N 

5.  Filia nr 5 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Wielogórska 41 

6.  Miejskie Przedszkole nr 11, ul. Krzemieniecka 1 

7.  II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17 

8.  Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Rzemieślnicza 10 

9.  Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3 

10.  Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jaworzyńska 47 

11.  Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypospolitej 129 

12.  Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1 

13.  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Marynarska 31 

14.  Centrum Dialogu Obywatelskiego, Rynek 4 

15.  Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7 

16.  Świetlica Terapeutyczna nr 1, ul. Bracka 16 

Punkty zostały zaopatrzone w tabliczki informacyjne oraz instrukcje obsługi 

elektronicznego systemu do głosowania. Osoby pracujące w punktach zostały 

przeszkolone w zakresie obsługi systemu ochrony danych osobowych oraz sposobu 

organizacji i oznakowania danego punktu.  

Centrum Dialogu Obywatelskiego podczas całego okresu głosowania 

koordynował przebieg głosowania na projekty w ramach Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020. Punkt informacyjny, który mieścił się w Centrum Dialogu 

Obywatelskiego przy ul. Rynek 4 czynny był od poniedziałku do piątku do godziny 

17:00. 
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Informacje dotyczące Legnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane były na 

bieżąco w Punkcie Informacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu (na czas trwania głosowania godziny pracy Punktu zostały wydłużone do 

godziny 17:00 aby zapewnić mieszkańcom nieposiadającym dostępu do Internetu 

swobodną możliwość oddania swoich głosów).  

Podczas głosowania 7.495 legniczan oddało łącznie 37.098 punktów na 

wybrane projekty (w 2018 r. liczby te wynosiły odpowiednio 9.985 i 49.627).  

 

Liczba głosów według podziału na płeć. 
Mężczyźni 3048 

Kobiety 4447 
 

Liczba głosów według podziału na wiek. 
Grupa 

wiekowa 
Liczba oddanych 

głosów 
Do 24 roku 

życia 
1341 

25-39 lat 2628 
40-54 lat 1713 
55-64 lat 900 

Od 65 roku 
życia 

913 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 494/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 

12.07.2019 r. w sprawie sporządzenia projektu Uchwały budżetowej miasta Legnicy 

na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, 25 października 

2019 r. przekazano listę projektów rekomendowanych do Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego Skarbnikowi Miasta Legnicy. Następnie zostały one umieszczone w 

projekcie uchwały budżetowej miasta na rok 2020 przyjętej przez Radę Miejską 

Legnicy w grudniu 2019 r.  

 

Zwycięskie projekty w poszczególnych obszarach w ramach LBO 2020: 

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY 

Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej – II 

etap  

Obszar nr 2 - PIEKARY 1  

Przebudowa istniejącego placu zabaw i utworzenie strefy gier, zabaw i aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów na zielonym terenie Przedszkola Nr 19 w 

Legnicy, ul. Tatrzańska 11.  

Obszar nr 3 - PIEKARY 2  

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Legnicy.  

Obszar nr 4 - KOPERNIK  
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Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 13 w 

Legnicy.  

Obszar nr 5 - ZAKACZAWIE  

RAZEM ŁATWIEJ - ul.Daszyńskiego ,Czarnieckiego, Kartuska, K.Wielkiego.  

Obszar nr 6 - REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ  

EKO - SKWER Horyzontalna.  

Obszar nr 7 - STARE MIASTO  

Tor do jazdy na rolkach oraz strefa do bezpiecznej nauki jazdy w Parku Miejskim  

Obszar nr 8 - TARNINÓW  

Zagospodarowanie podwórka na cele rekreacyjne pomiędzy ulicami Traugutta, 

Roosevelta i Chłapowskiego.  

Obszar nr 9 - FABRYCZNA  

Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK - II etap.  

Obszar nr 10 - ASNYKA  

POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ.  

Obszar nr 11 - POŁUDNIOWY  

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej  

 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w 2019 r. nadzorowało równocześnie stan 

realizacji zadań LBO 2019.  

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 
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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.  

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. – 

Zadanie niezrealizowane. 

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.  
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Rozdział IV.  

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

 

W 2019 r. Rada Miejska Legnicy podjęła 172 uchwały: 144 uchwały z 

inicjatywy Prezydenta Miasta w kwestiach merytorycznych (w tym 65 stanowiących 

akty prawa miejscowego) oraz 28 uchwały o charakterze formalnym i 

organizacyjnym, wniesionych przez Przewodniczącego Rady.  

144 uchwały oraz 1 obwieszczenie Rada przekazała do realizacji 

Prezydentowi Miasta. 

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym podjął decyzję w 

stosunku do 1 uchwały.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podjął decyzję w stosunku 

do 1 uchwały Rady, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 

wypowiedziała się w stosunku do 3 uchwał podjętych przez Radę Miejską. 

 

1. UCHWAŁY STANOWIĄCE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

 

1) Nr IV/56/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2019 – 2023 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.02.2019 r., poz. 770). 

2) Nr IV/57/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w 

komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 12.02.2019 r., poz. 

1008). 

3) Nr IV/59/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.02.2019 r., 

poz. 771).  

4) Nr IV/61/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę 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 i kontroli oraz postępowania z 

wnioskiem o udzielenie dotacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.02.2019 r., poz. 772). 

5) Nr IV/70/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ronda w ciągu 

Al. Piłsudskiego w Legnicy imieniem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.02.2019 r., poz. 773). 

6) Nr V/72/19 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
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składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 8.03.2019 r., poz. 1552). 

7) Nr V/73/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy do 2023 roku” (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 8.03.2019 r., poz. 1553). 

8) Nr VI/94/19 z dnia 25 marca 2019 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 3.04.2019 r., poz. 2209). 

9) Nr VI/95/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego, jako szczególnej formy konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 3.04.2019 r., poz. 2210). 

10) Nr VI/96/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody 

położonego przy ul. Nowodworskiej w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.04.2019 

r., poz. 2211). 

11) Nr VI/102/19 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

sieci prowadzonych przez Miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.04.2019 r., 

poz. 2212). 

12) Nr VI/103/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnica oraz 

określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.04.2019 r., poz. 2213). 

13) Nr VI/105/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 

Chojnowskiej i Ignacego Domejki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.04.2019 r., poz. 

2214). 

14) Nr VII/110/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ronda w 

ciągu al. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości w Legnicy – Rondo Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 10.05.2019 r., poz. 3147). 

15) Nr VII/111/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę 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 10.05.2019 r., 

poz. 3148). 

16) Nr VII/114/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu 

kąpielowego na terenie miasta Legnicy w roku 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 

10.05.2019 r., poz. 3149). 

17) Nr VII/120/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 10.05.2019 r., poz. 3150). 
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18) Nr VIII/124/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych w Legnicy (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 12.06.2019 r., poz. 3767). 

19) Nr VIII/125/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy 

komunikacją miejską świadczoną przez Gminę Legnica osób uczestniczących 

w obozie integracyjno – formacyjnym (Dz. Urz. Woj. Doln. z 11.06.2019 r., poz. 

3706). 

20) Nr VIII/126/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w 

komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 11.06.2019 r., poz. 

3707). 

21) Nr X/130/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.07.2019 r., poz. 4154). 

22) Nr X/133/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 24.07.2019 r., poz. 

4633). 

23) Nr X/134/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy 

społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia 

z pomocy społecznej i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.07.2019 r., 

poz. 4155). 

24) Nr X/141/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.07.2019 r., poz. 4156). 

25) Nr X/142/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 3.07.2019 r., poz. 

4157). 

26) Nr XI/144/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Legnicy 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 13.08.2019 r., poz. 4848). 

27) Nr XI/146/19 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

statutu Żłobka Nr 1 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.08.2019 r., poz. 4849). 

28) Nr XI/147/19 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

statutu Żłobka Nr 2 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.08.2019 r., poz. 4849). 

29) Nr XI/148/19 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

statutu Żłobka Nr 4 w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.07.2019 r., poz. 4801). 

30) Nr XI/149/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze 

miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.07.2019 r., poz. 4802). 

31) Nr XI/150/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze 

miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.07.2019 r., poz. 4803). 

32) Nr XI/151/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazw rondom na 

obszarze miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.07.2019 r., poz. 4804). 
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33) Nr XI/153/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy 

na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.07.2019 r., poz. 4805). 

34) Nr XII/154/19 z dnia 30 września 2019 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 14.10.2019 r., poz. 5915). 

35) Nr XII/155/19 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę 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 14.10.2019 

r., poz. 5916). 

36) Nr XII/160/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru położonego 

przy ul. Stanisława Moniuszki, Wrocławskiej, Gwiezdnej oraz Al. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 14.10.2019 r., poz. 5917). 

37) Nr XII/169/19 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz 

podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych 

nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 14.10.2019 r., poz. 5918). 

38) Nr XII/171/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 14.10.2019 r., poz. 5919). 

39) Nr XI/173/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na 

obszarze miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.11.2019 r., poz. 6293). 

40) Nr XI/174/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na 

obszarze miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.11.2019 r., poz. 6294). 

41) Nr XI/175/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na 

obszarze miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.11.2019 r., poz. 6295). 

42) Nr XIII/176/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 7.11.2019 r., poz. 6296). 

43) Nr XIII/177/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na osiedlu 

Piekary u zbiegu ulic Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i 

Generała Augustyna Emila Fieldorfa w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.11.2019 

r., poz. 6297). 

44) Nr XIII/178/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu 

obiektu handlowego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego i 
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Jarosława Iwaszkiewicza (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 7.11.2019 r., poz. 6298). 

45) Nr XIII/182/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podwyższenia wysokości wynagrodzenia i świadczeń dla rodzin zastępczych 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.11.2019 r., poz. 6299). 

46) Nr XIII/184/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 22.11.2019 r., poz. 6677). 

47) Nr XIII/185/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz 

podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych 

nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7.11.2019 r., poz. 6300). 

48) Nr XIV/189/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2020 

roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.12.2019 r., poz. 7050). 

49) Nr XIII/191/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla 

południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i 

autostrady A4 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 16.12.2019 r., poz. 7535 

50) Nr XIV/198/19 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie 

nadania statutów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.12.2019 r., poz. 7051). 

51) Nr XIV/199/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.12.2019 r., poz. 

7052). 

52) Nr XIV/200/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 5.12.2019 r., poz. 7053). 

53) Nr XIV/201/19 z dnia 25 listopada 2019 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 5.12.2019 r., 

poz. 7054). 

54) Nr XIV/202/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek 

opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. 

Urz. Woj. Doln. z 5.12.2019 r., poz. 7055). 

55) Nr XIV/203/19 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.12.2019 r., poz. 7056). 

56) Nr XIV/204/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.12.2019 r., 
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poz. 7057). 

57) Nr XIV/209/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku 

od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5.12.2019 r., poz. 7058). 

58) Nr XIV/211/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 19.12.2019 r., poz. 7653). 

59) Nr XV/215/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 23.01.2020 r., poz. 713). 

60) Nr XV/218/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na 

rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 23.01.2020 r., poz. 714). 

61) Nr XIII/219/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia lokalnych 

standardów urbanistycznych dla miasta Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 

9.01.2020 r., poz. 202). 

62) Nr XV/220/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Legnica na rok szkolny 2019/2020 (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 9.01.2020 r., poz. 203). 

63) Nr XV/223/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 9.01.2020 r., poz. 204). 

64) Nr XV/225/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuniecie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 9.01.2020 r., poz. 205). 

65) Nr XV/226/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na 

terenie miasta Legnicy w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 9.01.2020 r., poz. 

206). 

 

 

2. UCHWAŁY UCHYLONE (W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI) 

 

W ramach sprawowanego nadzoru Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem 

nadzorczym Nr NK-N.4131.62.10.2019.RB z dnia 5 marca 2019 r. stwierdził 

nieważność § 2. pkt 1 uchwały Nr IV/57/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 

2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, 

uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu sprawy ze 

skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 

2019 r. Nr VI/105/19 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej 

i Ignacego Domejki w Legnicy wyrokiem Sygn. akt II SA/Wr 609/19 z dnia 14.11.2019 

r. stwierdził nieważność § 7 ust. 9 pkt 2 we fragm. „i 10 m od północnej linii 

rozgraniczającej”. 
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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło 3 decyzje 

w stosunku do uchwał Rady Miejskiej uchwalonych w 2019 r.: 

1) Uchwałą nr 109/2019 z dnia 30 października 2019 r. po rozpatrzeniu uchwały Nr 

XII/154/19 z dnia 30 września 2019 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 

pobrania i wykorzystania, stwierdziło nieważność uchwały w zakresie: 

1) § 3 ust. 3 zdania trzeciego w brzmieniu: „W przypadku braku zwrotu 

nadpłaty organ dotujący pomniejszy należną część dotacji w terminie do 

końca lutego następnego roku.” oraz § 66 ust. 7 – z powodu istotnego 

naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), 

2) § 5 ust. 6 zdania drugiego w brzmieniu: „Niewykorzystaną dotację zwracają 

na konto Gminy Legnica w terminie do 30 dni od dnia otrzymania ostatniej 

części dotacji” – z powodu istotnego naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz art. 251 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

 

2) Uchwałą nr 130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. po rozpatrzeniu uchwały 

XIV/199/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, stwierdziło nieważność uchwały w całości. 

3) Kolegium w dniu 31 grudnia 2019 r. stwierdziło nieistotne naruszenie prawa w 

uchwale Nr XIV/204/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia. W związku z powyższym 

Kolegium wskazuje, że: 

1) § 2 uchwały powinien zostać doprecyzowany poprzez wskazanie, że 

ustalone w zależności od pojemności pojemnika stawki opłaty są stawkami 

miesięcznymi, 

2) doprecyzowania wymaga również § 3 uchwały, w który Rada Miejska 

ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, poprzez wskazanie przedmiotu, do którego ma ona 

zastosowanie (od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe). 
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3. UCHWAŁY REALIZOWANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ LEGNICY 

 

Rada Miejska realizowała 28 uchwał, w tym 4 uchwały organizacyjne: 

 

1) Nr IV/62/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy. 

2) Nr IV/63/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy. 

3) Nr IV/64/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 

4) Nr IV/65/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Spraw społecznych i Ekologii Rady Miejskiej 

Legnicy. 

5) Nr IV/66/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy. 

6) Nr IV/67/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy. 

7) Nr IV/68/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy. 

8) Nr V/90/19 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy. 

9) Nr V/91/19 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy. 

10) Nr V/92/19 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy. 

11) Nr VI/107/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2019. 

12) Nr VI/108/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyznania „Nagrody miasta 

Legnicy” w roku 2019.  

13) Nr VI/109/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony 

dla miasta Legnicy” w roku 2019. 

14) Nr X/135/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników. 

15) Nr X/136/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników. 

16) Nr X/137/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy. 

17) Nr X/138/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Ekologii Rady Miejskiej 
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Legnicy. 

18) Nr X/139/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy. 

19) Nr XII/166/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego 

biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. 

20) Nr XII/167/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników. 

21) Nr XIII/180/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy. 

22) Nr XIII/181/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy. 

23) Nr XIV/212/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 

24) Nr XIV/213/19 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

4. UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ LEGNICY REALIZOWANE PRZEZ 

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 

 

Prezydent Miasta w roku 2019 realizował 144 uchwały oraz 1 obwieszczenie. 

 

UCHWAŁY BUDŻETOWE 

 

1) Nr VII/119/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

i 

2) Nr X/140/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

i 

3) Nr XI/152/19 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

i 

4) Nr XII/170/19 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

i 

5) Nr XIII/183/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

i 

6) Nr XIV/210/19 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy. 

i 

7) Nr XV/214/19 z dnia 23 grudnia 2019 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 2019 w uchwale III/52/18 z dnia 27 grudnia 2018 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”. 

 
8) Nr VII/120/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019. 

i 

9) Nr X/141/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019. 

i 

10) Nr XI/153/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy 

na rok 2019. 

i 

11) Nr XII/171/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019. 

i 

12) Nr XIII/184/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019. 

i 

13) Nr XIV/211/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019. 

i 

14) Nr XV/215/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta 

Legnicy na rok 2019. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Realizacja uchwał polega na bieżącym wykonywaniu dyspozycji wydziałów 

merytorycznych w zakresie zadań wprowadzonych do budżetu miasta na rok 2019. 

 
15) Nr X/128/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2018. 
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Uchwała zrealizowana. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Legnicy obejmującego 

bilans z wykonania budżetu miasta Legnicy sporządzony na dzień 31.12.2018 r.; 

łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 

31.12.2018 r.; łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z 

rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego 

zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.; łączne zestawienie zmian 

w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego 

sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta Legnicy za rok 2018 zatwierdzono sprawozdanie finansowe miasta Legnicy 

oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2018. 

 
16) Nr XIV/209/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. 

W okresie od 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r. pobrano podatek od nieruchomości 

w kwocie 70.030.380,53 zł. 

 
17) Nr XV/216/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu miasta 

Legnicy, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Uchwałą ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019 wydatków związanych z zadaniami pn.: „Budowa i przebudowa 

ścieżek rowerowych w mieście” i „Budowa i przebudowa chodników w mieście” 

realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich oraz wydatki związane z realizacją umów 

w sprawie zamówienia publicznego dotyczące zadania pn. „Przebudowa wraz z 

rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach 

Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy” realizowanego przez Urząd 

Miasta Legnicy. Termin realizacji zadań pn.: „Budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych w mieście” i „Budowa i przebudowa chodników w mieście” ustala się 

do dnia 15 czerwca 2020 r., a zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową instalacji 

elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei 

Rzeczypospolitej 3 w Legnicy” do dnia 30 kwietnia 2020 r. Uznanie wyżej 

wymienionych wydatków za niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 

wynika w przypadku zadań pn.: „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w 

mieście” i „Budowa i przebudowa chodników w mieście” z przedłużających się 

procedur w zakresie uzyskania pozwoleń na realizację zadań i procedur związanych 

z wyborem wykonawcy robót, co uniemożliwia zakończenie robót budowlanych w 

roku 2019, a w przypadku zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową instalacji 

elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei 

Rzeczypospolitej 3 w Legnicy” z opóźnienia w dostawie opraw oświetleniowych, w 

tym opraw oświetlenia awaryjnego, co uniemożliwia przeprowadzenie pomiarów całej 

instalacji i przejścia z frontem robót na I piętro, a tym samym zakończenia 
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i przeprowadzenia odbioru końcowego zadania w roku bieżącym. 

 

18) Nr XV/217/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Legnicy. 

Realizacja uchwały od 1 stycznia 2020 r. 

 

19) Nr XV/218/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na 

rok 2020. 

Realizacja uchwały od 1 stycznia 2020 r. 

 

 

UCHWAŁY W SPRAWACH ROZWOJU MIASTA 

 

20) Nr X/130/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 

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. Następnie 

przekazano go do stosowania LPWiK S.A. 

 

21) Nr XIV/192/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. 

„Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Strategia rozwoju elektromobilności to dokument strategiczny, opracowany z 

udziałem mieszkańców Legnicy przy pomocy, którego miasto odpowiadać będzie na 

wyzwania rozwijającego się rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. 

Dokument wyznacza kierunki działań i określa przedsięwzięcia służące wdrażaniu 

elektromobilności.  

Główne planowane obszary wsparcia elektromobilności w Gminie Legnica to 

m.in.:  

 zwiększenie udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych we flocie pojazdów 

wykorzystywanych do zadań publicznych, w tym zbiorowego transportu 

publicznego, 

 rozwój i unowocześnienie infrastruktury komunikacji miejskiej oraz sieci 

punktów ładowania pojazdów elektrycznych, 

 rozwój alternatywnych form przemieszczania się, w tym rowerem, 

 działania edukacyjne, 

 rozwój inteligentnych rozwiązań miejskich w sferze transportu 

indywidualnego i zbiorowego. 
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Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy” zostało 

zrefundowane w kwocie 42.435 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach naboru programu priorytetowego 

„GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część II Strategia rozwoju elektromobilności. 

 

 

UCHWAŁY  MIEJSKIEGO  KONSERWATORA  ZABYTKÓW 

 

22) Nr IV/61/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę 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 i kontroli oraz postępowania z 

wnioskiem o udzielenie dotacji. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Opracowano regulamin pracy komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji 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 przyjęty Zarządzeniem Nr 85/PM/19 Prezydenta Miasta 

z dnia 30 stycznia 2019 r.  

W okresie od 2 – 31 stycznia wpłynęło 16 wniosków w sprawie udzielenia 

dotacji. W lutym, po wstępnej weryfikacji, wnioski zostały ocenione pod względem 

zgodności z przepisami określonymi w uchwale i po weryfikacji, do dalszej oceny 

komisji zakwalifikowano 9 wniosków.  

Komisja na posiedzeniu w dniu 19.03.2019 r. dokonała ostatecznych ocen 

oraz uzgodniła i zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków do objęcia dotacją 

(wraz z proponowanymi kwotami). Z uwagi na zarezerwowane środki w budżecie 

miasta w wysokości 200.000 zł, komisja rekomendowała do objęcia dotacją 4 obiekty 

o najwyższym znaczeniu historycznym i artystycznym dla miasta Legnicy, które 

uzyskały największą liczbę punków. Zgodnie z zasadami przyjętymi w powyższych 

uchwałach oraz listą rekomendowanych wniosków została przyjęta uchwała w 

sprawie udzielenia 4 dotacji. 

 

23) Nr VII/116/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z 

budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w 

gminnej ewidencji zabytków. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Przyznano 4 dotacje wnioskodawcom: 

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka w Legnicy dotacja w wysokości 

50.000 zł, z przeznaczeniem na remont więźby dachowej wraz z wymianą 
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pokrycia dachu – etap IV w kościele pw. św. Jacka położonym przy Pl. 

Karola Wojtyły 1 w Legnicy, 

 Wspólnocie Mieszkaniowej Sejmowa 7 w Legnicy dotacja w wysokości 

27.000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej budynku wraz z 

wykonaniem izolacji pionowej budynku „Villa Martha” położonego przy ul. 

Sejmowej 7 w Legnicy, 

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy, z siedzibą ul. Żołnierzy II Armii 

Wojska Polskiego 33 w Legnicy w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem 

na  kontynuację prac remontowych dachu wraz z wymianą pokrycia – etap 

II w kościele pw. św. Trójcy położonym przy ul. Rzemieślniczej 7 w 

Legnicy, 

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela, z siedzibą ul. Ojców 

Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy w wysokości 73.000 zł, z przeznaczeniem 

na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach 

ściennych usytuowanych poniżej okien w Mauzoleum Piastów w kościele 

pw. św. Jana Chrzciciela położonym przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 

w Legnicy. 

Zadania objęte dotacją zakończono w ustalonych terminach. Dotacje zostały w 

całości wykorzystane i rozliczone, zgodnie z przedmiotem zawartych umów. 

 

 

UCHWAŁY W SPRAWACH GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

 

24) Nr IV/56/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2019 – 2023. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

bieżącej realizacji. 

 

25) Nr IV/57/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w 

komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. 

Wprowadzono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami transportu 

zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica w granicach i poza granicami 

miasta Legnicy, na terenie gmin, z którymi Gmina Legnica posiada porozumienia w 

sprawie przejęcia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego dla: 

 uczniów legnickich szkół: podstawowych, gminnych, liceów 

ogólnokształcących, techników branżowych szkół I i II stopnia, trzyletnich 
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szkół specjalnych przysposobionych do pracy, ogólnokształcących szkół 

artystycznych oraz legnickich specjalnych placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, 

 nauczycieli i opiekunów wycieczek oraz zbiorowych wyjazdów, 

wychowanków legnickich przedszkoli, uczniów legnickich szkół, 

 osób, które ukończyły 65 rok życia, 

 dzieci w wieku do 7 lat. 

Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla emerytów, rencistów i osób 

niepełnosprawnych do ukończenia 65 roku życia. 

i 

26) Nr VIII/126/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w 

komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. 

Uchwały w trakcie realizacji. 

Uchwała zmieniła warunki korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej w 

taki sposób, że bezpłatne przejazdy przysługują osobą uprawnionym – tylko w 

granicach administracyjnych Legnicy (I strefa opłat – strefa miejska Legnicy).  

 

27) Nr V/71/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Legnica w 2019 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

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 53.000 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). 

 

28) Nr VI/97/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 
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Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa Nr 39/2019). 

 

29) Nr VII/112/19 z dnia 29 kwietnia 2019 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 34/2019). 

 

30) Nr VII/113/19 z dnia 29 kwietnia 2019 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 33/2019). 

 

31) Nr VIII/123/19 z dnia 30 maja 2019 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 38/2019). 

 

32) Nr VIII/125/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy 

komunikacją miejską świadczoną przez Gminę Legnica osób uczestniczących 

w obozie integracyjno – formacyjnym. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w 

Legnicy celem realizacji w okresie obowiązywania, tj. 8 – 15.07.2019 r. 

 

33) Nr X/131/19 z dnia 24 czerwca 2019 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 51/2019). 

 

34) Nr X/132/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała w realizacji. 

Została przekazana do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy celem 

zawarcia umowy najmu (umowa nr 46/2019). 



Raport o stanie miasta za 2019 rok 
 

257 

 

35) Nr XII/161/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała w realizacji. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu. 

 

36) Nr XII/162/19 z dnia 30 września 2019 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 59/2019). 

 

37) Nr XII/163/19 z dnia 30 września 2019 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 64/2019). 

 

38) Nr XII/168/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa nr 7/2020). 

 

39) Nr XII/172/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu. 

 

40) Nr XII/187/19 z dnia 25 listopada 2019 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 17/2019). 

 

41) Nr XII/188/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 
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lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa nr 8/2020). 

 

42) Nr XII/221/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu. 

 

43) Nr XII/222/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Została przekazana do ZGM w Legnicy celem zawarcia stosownej umowy 

najmu (umowa nr 13/2020). 

 

44) Obwieszczenie nr 6/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 

zajęcie pasa drogowego. 

 

45) Nr XV/223/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Uchwała realizowana. 

Została przekazana do ZDM w Legnicy celem bieżącej realizacji. 

 

 

UCHWAŁY  W  SPRAWACH  ŚRODOWISKA  I  GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

 

 

46) Nr V/72/19 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzone zmiany związane były z koniecznością zamieszczenia 
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formularza deklaracji w dniu 16 listopada 2018 r. w Centralnym Repozytorium 

Wzorów Dokumentów Elektronicznych e – PUAP celem udostępnienia go klientom 

urzędu. Wprowadzone zapisy pozwalają na udostępnienie druku deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na platformie e – PUAP 

i usprawniają obsługę mieszkańców i przedsiębiorców. 

 

47) Nr VII/114/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu 

kąpielowego na terenie miasta Legnicy w roku 2019. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada wyraziła zgodę na utworzenie na obszarze zbiornika wodnego 

„Kormoran” „Kąpieliska Północnego Kormoran”. Organizatorem kąpieliska był 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Określono sezon kąpielowy w okresie od dnia 22 

czerwca do 30 września 2019 r. 

 

48) Nr V/73/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęci „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy do 2023 roku”. 

Uchwała zrealizowana. 

Program został opracowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 119 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Prezentuje kierunki działań i proponowane rozwiązania ograniczające 

nadmierny poziom hałasu pochodzącego z głównych jego źródeł.  

Zawiera zapisy zmierzające do poprawy klimatu akustycznego miasta, w tym 

do nadzorowania przestrzegania standardów akustycznych przez zarządzających 

drogami, zakładami przemysłowymi oraz przez inne podmioty odpowiedzialne za 

emisję hałasu do środowiska. 

 

49) Nr XIV/186/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji 

Miasta Legnica do zmian klimatu do roku 2030”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym, 

który uwzględnia specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i 

gospodarcze miasta i zawiera propozycje konkretnych działań chroniących przed 

skutkami zmian klimatu. Powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Prace 

nad przygotowaniem dokumentu prowadzone były w ścisłej współpracy z Zespołem 

Miejskim oraz z zidentyfikowanymi interesariuszami, którzy zostali zaangażowani w 

proces opracowywania dokumentu. Interesariuszami są przedstawiciele Urzędu 

Miasta, odpowiedzialni za poszczególne sektory miasta oraz przedstawiciele 

mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i uczelni wyższych, 

przedstawicieli administracji niezespolonej (m.in. RDOŚ, DZMiUW) i zespolonej 

(WIOŚ, PSP, Policji, PSSE). To także przedstawiciele przedsiębiorców, których 

działalność gospodarcza może zostać zakłócona w związku z zagrożeniami 
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klimatycznymi lub na których działalność może wpłynąć Plan Adaptacji oraz 

przedstawiciele podmiotów będących potencjalnymi sprawcami zagrożeń lub 

przyczyniającymi się do ich wzmocnienia. 

Głównym celem strategicznym „Planu …” jest „Zapewnienie zrównoważonego 

rozwoju, a w szczególności osiągnięcie zrównoważonej struktury przestrzennej 

miasta oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta i ochrony jego 

mieszkańców w warunkach zmian klimatycznych”, natomiast kierunkami 

szczegółowymi są: 

 Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane z temperaturą 

powietrza, 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów. 

Uchwałę rozesłano do interesariuszy celem zapoznania się. 

 

50) Nr XIV/193/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych na 

pomnikach przyrody na terenie miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada wyraziła zgodę na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, sanitarnych 

i technicznych na czterech pomnikach przyrody zlokalizowanych przy Pl. Zamkowym 

w Legnicy. Konieczność przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych wynikała z faktu, iż 

wykonana we wrześniu 2019 r. ekspertyza dendrologiczna wykazała, że pomnikowe 

drzewa są w złym stanie fitosanitarnym. Zakres uzgodnionych prac pielęgnacyjnych 

objął: redukcję, korektę, formowanie i odciążenie osłabionych konarów, wymianę 

oraz montaż nowych wiązań elastycznych, usunięcie posuszu oraz zamarłych części 

wierzchołków, a także montaż nowych tabliczek informacyjnych. 

 

51) Nr XIV/199/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Uchwała zrealizowana. 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wynikało przede wszystkim z obowiązku 

ujednolicenia funkcjonujących w gminach systemów gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zapewnienie przez gminę selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, a także zmiany obecnych stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
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52) Nr XIV/200/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), obowiązująca od 6 września 2019 roku 

wprowadziła obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Legnica. Biorąc pod uwagę powyższy 

obowiązek, a także 6 lat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi zaproponowane zostały zmiany w systemie m.in. w zakresie 

selektywnej zbiórki wybranych frakcji odpadów (zwiększono ilość frakcji zbieranych 

selektywnie), a także częstotliwości odbioru odpadów. 

 
53) Nr XIV/201/19 z dnia 25 listopada 2019 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. 

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), obowiązująca od 6 września 2019 r. 

wprowadziła obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie szczegółowy sposób i 

zakres 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 określa w szczególności: 

 rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości, 

 częstotliwość ich odbierania, 

 sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

 tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 
54) Nr XIV/202/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek 

opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Uchwała zrealizowana. 

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

Zgodnie z przepisami gmina jest zobowiązana ustalić maksymalne stawki 

opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 
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nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Rada określiła maksymalną ich wysokość, tj. maksymalną stawkę, jakiej z 

jednej strony może żądać przedsiębiorca za wykonanie określonej usługi oraz, z 

drugiej zaś maksymalną stawkę, jaką będzie musiał ponieść właściciel 

nieruchomości. 

 

55) Nr XIV/203/19 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała miała charakter porządkowy. Uchylając, z dniem 1 stycznia 2020 r. 

uchwałę nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, należało określić termin uiszczania rocznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. 

 

56) Nr XIV/204/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia. 

Uchwała zrealizowana. 

Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która wprowadziła szereg zmian dotyczących 

gospodarowania odpadami w gminach. Zmiany te spowodowały wzrost kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co przyczyniło się 

do potrzeby ponownego skalkulowania wysokości stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz podjęcia przez Radę Miejską nowych uchwał w tym 

zakresie, na podstawie zapisów art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

57) Nr XV/224/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych 

na pomnikach przyrody na terenie miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Miejska zmieniła zapis § 4 uchwały nr XIV/193/19 z dnia 25 listopada 

2019 r., nadając mu nowe brzmienie „§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
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podjęcia”. Konieczność podjęcia uchwały wynikału z faktu, iż uchwała Nr XIV/193/19 

nie ma charakteru normatywnego, gdyż adresowana jest wyłącznie do podmiotu, 

który dokona określonych prac pielęgnacyjnych, w związku z czym nie podlega 

ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. 

 

58) Nr XV/225/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuniecie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada ustaliła wysokość stawek za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 

parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie 

kosztów. Opłaty stanowią dochód własny powiatu. 

 

 

GEODEZJA  I  KARTOGRAFIA 

 

59) Nr IV/70/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ronda w ciągu 

Al. Piłsudskiego w Legnicy imieniem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę – rondo Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. 

 

60) Nr VI/104/19 z dnia 25 marca 2019 r. o scaleniu i podziale nieruchomości. 

Uchwała zrealizowana. 

Dotyczyła nieruchomości – obręb Piekary Wielkie – terenu w rejonie ulic 

Wrocławska – Zacisze, a torami kolejowymi. Scaleniem i podziałem objęto działki 

gruntów w jednostkach 9UM oraz 11UM określonych w uchwale Nr XXVIII/288/13 z 

dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Legnicy. Jednostka 11UM 

zawierała działki gruntu o następujących numerach ewidencyjnych: 207/2, 206/2, 

205/2, 204/3, 208/1, 209/6, 209/7, 209/8 o łącznej powierzchni 1,7237 ha, natomiast 

jednostka 9UM zawierała działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 202/3, 201/5, 

208/3, 210, 217/1, 218/1, 209/11, 211/3 o łącznej powierzchni 1,0866 ha. 

 
61) Nr VII/110/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ronda w 

ciągu al. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości w Legnicy – Rondo Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę – Rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  
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62) Nr XI/149/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze 

miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę – ul. Podolska. 

 
63) Nr XI/150/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze 

miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę – ul. Krokusowa. 

 
64) Nr XI/151/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazw rondom na 

obszarze miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano rondom następujące nazwy: Bitwy pod Monte Cassino, Dywizjonu 

303, Bitwy Warszawskiej, 4 Czerwca, Piastów Śląskich, Miast Partnerskich 

(szczegóły na załącznikach mapowych). 

 
65) Nr XI/173/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na 

obszarze miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę – ul. Sąsiedzka. 

 
66) Nr XI/174/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na 

obszarze miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Nadano nazwę – ul. Miętowa. 

 
67) Nr XI/175/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na 

obszarze miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Istniejąca już ul. Ciepła została przedłużona. 

 

 

UCHWAŁY W SPRAWACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

68) Nr XI/143/19 z dnia  29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości. 

Uchwała zrealizowana. 

Zawarto umowę dzierżawy z Klubem Sportowym „Konfeks” Legnica na okres 

10 lat, tj. do dnia 30.09.2029 r. 
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69) Nr XIV/208/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienie 

nieruchomości na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej. 

Uchwała zrealizowana. 

Nieruchomość przy ul. Marynarskiej zabudowana budynkiem przedszkola dz. 

366/17 obręb Ogrody została wydzierżawiona przez Zarząd Gospodarki 

Mieszkaniowej na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Dwunastka” w 

Legnicy. 

 

 

UCHWAŁY W SPRAWACH GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

 

70) Nr IV/60/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Legnicy – obszaru położonego przy Al. Rzeczypospolitej 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych w 

Legnicy. 

i 

71) Nr VIII/124/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych w Legnicy. 

Uchwały zrealizowane. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma „Agloplan” z Legnicy. Zgodnie z umową 

z 5.03.2018 r. procedura sporządzenia planu została zakończona. 27.12.2018 r. 

projekt uchwały został wycofany z obrad sesji. Rada uchwaliła (28 stycznia) uchwałę 

zmieniającą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany m.p.z.p. obszaru 

położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i kortów tenisowych wprowadzającą zmianę załącznika graficznego. Z 

projektantem planu zawarto (11.02.2019 r.) aneks do umowy zgodnie, z którym w II 

kwartale 2019 r. prace nad planem zakończono. Plan miejscowy został opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3767 z dn. 12.06.2019 r. 

 

72) Nr V/89/19 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej 

Legnicy 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”. 

Uchwały w realizacji. 
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Wykonawcą projektu planu jest firma z Jeleniej Góry. Uchwała dotyczy 

wyłączenia z granic obszaru objętego uchwałą działek nr 1/1, 2. 3. 4/2 i 4/1, obręb 

Przybków. Zgodnie z umową z 24 października 2018 r. w związku z wydłużającą się 

procedurą uzyskania w formie decyzji, zgody Ministra Klimatu na przeznaczenie na 

cele nieleśne gruntów leśnych, realizację III etapu prac przesunięto na dzień 

31.03.2020 r.  

Decyzję pozytywną Ministra uzyskano dopiero 7.02.2020 r. – projekt planu 

będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26 lutego do 18 marca 2020 r. 

 
73) Nr V/93/19 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – 

terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowickiej, planowanej 

obwodnicy południowo – wschodniej oraz torów kolejowych Legnica – Jawor. 

Uchwała w realizacji. 

Wykonawcą projektu planu jest firma z Jeleniej Góry. Zgodnie z umową z 14 

maja 2019 r. w roku 2019 zrealizowano I i II etap prac oraz przystąpiono do realizacji 

etapu III, tj. projekt planu miejscowego został przekazany do opiniowania i 

uzgadniania właściwym organom i instytucjom. W dniach od 22 stycznia do 12 lutego 

2020 r. projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, dyskusja publiczna odbyła 

się 10 lutego 2020 r. – do dnia 27 lutego przyjmowane są uwagi do projektu planu. 

 
74) Nr VI/96/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody 

położonego przy ul. Nowodworskiej w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Wykonawcą projektu planu jest firma z Zielonej Góry. Zgodnie z umową z 29 

stycznia 2018 r. i aneksem Nr 1 do umowy z 21 listopada 2018 r. oraz aneksem Nr 2 

z 18.01.2019 r. plan został uchwalony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 3.04.2019 r. pod poz. 2211. 

 
75) Nr VI/105/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 

Chojnowskiej i Ignacego Domejki. 

Uchwała zrealizowana. 

Wykonawcą projektu planu jest firma z Jeleniej Góry. Zgodnie z umową z 

7.03.2018 r. plan został uchwalony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 3.04.2019 r. pod poz. 2214. 

 
76) Nr XII/158/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Legnicy – obszaru ograniczonego ulicami: Oświęcimską, A. Mickiewicza, 

S. Sempolowskiej, Aleją 100 – lecia Odzyskania Niepodległości i Jaworzyńską. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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Zapytania ofertowe rozstrzygnięto na korzyść Firmy Harań&Matus 

z Wrocławia, z którą zostanie podpisana umowa na wykonawstwo projektu m.p.z.p. 

 

77) Nr XII/159/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Legnicy – obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ulicami K. 

Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zapytania ofertowe rozstrzygnięto na korzyść Firmy „Agloplan” z Legnicy, z 

którą zostanie podpisana umowa na wykonawstwo projektu m.p.z.p. 

 
78) Nr XII/160/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru położonego 

przy ul. Stanisława Moniuszki, Wrocławskiej, Gwiezdnej oraz Al. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o. z 

Jeleniej Góry. Zgodnie z umową z dnia 26.07.2018 r. i Aneksem Nr 1 z 7.06.2019 r. 

plan został uchwalony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 14.10.2019 r. pod poz. 5917. 

 

79) Nr XII/164/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 

terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zapytania ofertowe rozstrzygnięto na korzyść Pracowni Projektowej PLAN z 

siedzibą w Jeleniej Górze, z którą zostanie podpisana umowa na wykonawstwo 

projektu m.p.z.p. 

 

80) Nr XIII/177/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na osiedlu 

Piekary u zbiegu ulic Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i 

Generała Augustyna Emila Fieldorfa w Legnicy. 

Uchwała realizowana. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma Harań&Matus z Wrocławia. Zgodnie z 

umową z dnia 13.11.2018 r. plan został uchwalony i opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.11.2019 r. pod poz. 6297. 

 

81) Nr XIII/178/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu 

obiektu handlowego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego i 

Jarosława Iwaszkiewicza. 
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Uchwała realizowana. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o. z 

siedzibą w Jeleniej Górze. Zgodnie z umową z dnia 26.07.2018 r. i Aneksem Nr 1 z 

7.06.2019 r., plan został uchwalony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.11.2019 r. pod poz. 6298. 

 
82) Nr XIII/191/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla 

południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i 

autostrady A4. 

Uchwała realizowana. 

Wykonawcą projektu planu jest Firma Harań&Matus z Wrocławia. Zgodnie z 

umową z dnia 2 października 2017 r. i Aneksami Nr 1 z 1.10.2018 r., Nr 2 

z 25.02.2019 r. i Nr 3 z 3 czerwca 2019r plan został uchwalony na sesji w dniu 25 

listopada 2019 r. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16.12.2019 r. pod poz. 7535. 

 
83) Nr XIII/219/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia lokalnych 

standardów urbanistycznych dla miasta Legnicy. 

Uchwała realizowana. 

Lokalne standardy urbanistyczne określone w uchwale zagwarantują 

prawidłowe funkcjonowanie nowych zespołów mieszkaniowych realizowanych w 

trybie „spec ustawy”. Nowe inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące, 

przygotowywane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 ze zm.) będą musiały uwzględniać wymagania zawarte 

w niniejszej uchwale. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

9.01.2020 r. pod poz. 202 i obowiązuje od 23 stycznia 2020 r. 

 
 
 

UCHWAŁY  W  SPRAWACH  OŚWIATOWYCH,  KULTURY  I  SPORTU 

 

84) Nr IV/55/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych Rady 

Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 41f pkt 1 – 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie Prezydent Miasta oraz Rada Miejska wyznaczają swoich 

reprezentantów w równej ilości, przy czym przedstawiciele III sektora muszą 

stanowić, co najmniej połowę członków całej Rady Pożytku Publicznego. 
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Na dorocznej konferencji legnickich organizacji pozarządowych delegaci 

dokonali spośród siebie wyboru 9 nowych kandydatów do Miejskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego IV kadencji, która zgodnie z aktualnym stanem prawnym ma 

trwać trzy lata. W związku z tym Rada wydelegowała trzech reprezentujących ją 

radnych. 

 

85) Nr IV/59/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

Uchwała zrealizowana. 

W celu realizacji zadania ustawowego w zakresie wychowania 

przedszkolnego gmina może przeprowadzić otwarty konkurs ofert ogłoszony przez 

Prezydenta Miasta dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego. 

Obecnie delegacja do przygotowania tego dokumentu znajduje się w ustawie 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

86) Nr V/74/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy funkcjonująca w strukturze 

organizacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy od 5 lat 

nie prowadzi kształcenia. Ostatni absolwenci kształcący się w zawodzie technika 

bezpieczeństwa i higieny pracy opuścili mury szkoły w styczniu 2014 r. Likwidacja 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy ma ponadto na celu zachowanie 

ładu prawno – organizacyjnego w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego. 

Obecny system oświaty nie przewiduje funkcjonowania szkół policealnych w 

podziale na szkoły młodzieżowe i szkoły dla dorosłych.  

 

87) Nr V/75/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki w Legnicy w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie 

liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z ust. 3 
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przywołanej regulacji uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego. 

 

88) Nr V/76/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Legnicy w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w 

terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała 

stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

89) Nr V/77/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy w 

czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w 

terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała 

stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

90) Nr V/78/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Heweliusza w Legnicy w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Heweliusza w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w 

terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała 

stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 
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91) Nr V/79/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy w 

czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w 

terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała 

stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

92) Nr V/80/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w 

Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych im. 

Piastów Śląskich w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w 

terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit.a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała 

stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

93) Nr V/81/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w 

terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit.a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała 

stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 
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94) Nr V/82/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Legnicy w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy w pięcioletnie Technikum 

Nr 1 w Legnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 

dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w 

pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy Prawo 

oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała stanowi akt założycielski 

pięcioletniego technikum. 

 

95) Nr V/83/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Legnicy w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy w pięcioletnie Technikum 

Nr 2 w Legnicy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w 

Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 

dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w 

pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy Prawo 

oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała stanowi akt założycielski 

pięcioletniego technikum. 

 

96) Nr V/84/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Legnicy w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w 

pięcioletnie Technikum Nr 3 w Legnicy w Zespole Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 

dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w 

pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy Prawo 

oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała stanowi akt założycielski 

pięcioletniego technikum. 

 

97) Nr/V/85/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
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dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Legnicy w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy w pięcioletnie Technikum Nr 4 w 

Legnicy w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 

dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w 

pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy Prawo 

oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała stanowi akt założycielski 

pięcioletniego technikum. 

 

98) Nr/V/86/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Legnicy w Zespole Szkół 

Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy w pięcioletnie Technikum Nr 5 w 

Legnicy w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 

dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w 

pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy Prawo 

oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała stanowi akt założycielski 

pięcioletniego technikum. 

 

99) Nr/V/87/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Zespole Szkół 

Samochodowych w Legnicy w pięcioletnie Technikum Samochodowe w Legnicy 

w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do 

dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w 

pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy Prawo 

oświatowe. Zgodnie z ust. 3 przywołanej regulacji uchwała stanowi akt założycielski 

pięcioletniego technikum. 

 

100) Nr VI/94/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 
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Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 

publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie 

przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.  

Konieczność zmiany uchwały wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 

22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw, które przewidują naliczanie opłaty za korzystanie w 

czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od 

każdej rozpoczętej godziny. 

 

101) Nr VI/99/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu 

Placówek Specjalnych w Legnicy poprzez zmianę siedziby i miejsca 

prowadzenia zajęć. 

Uchwała zrealizowana. 

W wyniku proponowanej zmiany nastąpi przede wszystkim poprawa warunków 

realizacji procesu dydaktycznego, a także warunków organizacyjnych Zespołu. 

Obecnie w obiekcie 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 

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 ogólnousprawniających oraz boisk szkolnych. Uczniowie 

będą mieli możliwość korzystania z basenu „Bąbelek”, który przylega do obiektu 

szkolnego przy ul. Mazowieckiej. W obiekcie przewidziano także funkcjonowanie 

biblioteki z czytelnią, świetlicy, stołówki i 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. W SOSz-W działają: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa 

specjalna z klasami dotychczasowych gimnazjów specjalnych, branżowa szkoła 

specjalna I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. W każdym roku 

szkolnym naukę pobiera około 240 uczniów. Siedziba Zespołu mieści się przy 

ul. Rycerskiej 13. W tym miejscu zajęcia prowadzone są dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizujących zakres szkoły 
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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 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. 

 

102) Nr VI/100/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację 

oddziału przedszkolnego. 

Uchwała zrealizowana. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest czynnością związaną z racjonalizacją sieci 

przedszkolnej, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w 

mieście. Oddział przedszkolny jest częścią szkoły podstawowej, dlatego też jego 

likwidacja związana jest z przekształceniem jednostki organizacyjnej, jaką jest szkoła 

podstawowa.  

W ostatnich latach zaobserwowano małe zainteresowanie rodziców 

umieszczaniem dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  

W procesie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 

na rok szkolny 2018/19 złożono 7 wniosków. W trakcie elektronicznego naboru 2 

dzieci zakwalifikowało się do innych placówek wskazanych przez rodziców. 

Ostatecznie liczebność oddziału wychowania przedszkolnego kształtowała się na 

poziomie 5 osób. W tej sytuacji rodzicom dzieci wskazano inne placówki wychowania 

przedszkolnego na terenie miasta, które dysponowały wolnymi miejscami. W bliskim 

sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 6 znajduje się Miejskie Przedszkole Nr 3, Nr 9 i 

Nr 12. 

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 
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Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 10. 

Likwidacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 nie 

spowoduje uszczuplenia miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w mieście ani też 

ograniczenia zatrudnienia w szkole. W efekcie nastąpi poprawa warunków 

organizacji nauczania w ośmioletniej Szkole Podstawowej Nr 6. 

 

103) Nr VI/101/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Uchwała zrealizowana. 

Zaobserwowano małe zainteresowanie rodziców umieszczaniem dzieci w 

oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W procesie rekrutacji do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 na rok szkolny 2018/19 

złożono 7 wniosków.  

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. 

 

104) Nr VI/102/19 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę 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 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

Obecnie obowiązuje podjęta 23 kwietnia 2018 r. uchwała Nr XLV/494/18 Rady 

Miejskiej uwzględniająca między innymi funkcjonowanie oddziałów wychowania 

przedszkolnego w 6 szkołach podstawowych. W związku z brakiem zainteresowania 

rodziców tą formą opieki przedszkolnej postanowiono pozostawić możliwość 

sprawowania opieki przedszkolnej w 4 szkołach podstawowych. W związku z 

brakiem zainteresowania rodziców tą formą opieki przedszkolnej postanowiono 

pozostawić możliwość sprawowania opieki przedszkolnej w 4 szkołach 

podstawowych.  

Przy tym zwrócić należy uwagę, że w celu zwiększenia dostępności do 

wychowania przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym w wyniku utworzenia 2 

nowych przedszkoli przybyło 200 nowych miejsc dla przedszkolaków. 

Liczba miejsc zapewniona we wszystkich ośrodkach wychowania 

przedszkolnego na terenie Miasta spełnia zapotrzebowanie mieszkańców. W roku 

szkolnym 2018/19 przyjęto wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski. W ciągu 

ostatnich lat zapewniamy wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolach. 
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105) Nr VI/103/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnica oraz 

określenia granic ich obwodów. 

Uchwała zrealizowana. 

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Legnica, od dnia 1 września 2019 r. uwzględnił zmiany 

nazw ulic obwodów dla szkół: Szkoły Podstawowy Nr 9, Nr 10, Nr 19 i Nr 20 oraz 

zmiany nazw ulic już istniejących Szkół Podstawowych Nr 6 i Nr 19. Ponadto dwóch 

obwodów szkół sąsiadujących SP 6 i SP 19. 

 

106) Nr VII/111/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę 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. 

Uchwała zrealizowana. 

Podjęcie uchwały jest wynikiem wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 

2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw zmian w ustawie Karta Nauczyciela.  

Znowelizowana ustawa Karta Nauczyciela upoważnia organ prowadzący do 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin tych 

nauczycieli nie może przekraczać 25. Został przekazany do zaopiniowania związkom 

zawodowym działającym w sferze oświaty. 

 

107) Nr VIII/121/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej 

dla Dorosłych Nr 4 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

W dniu 25 lutego 2019 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 funkcjonującej w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26.  

W celu podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

Nr 4 konieczne jest wyłączenie szkoły z Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego, które działa na zasadzie zespołu szkół i placówek. 
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108) Nr VIII/122/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych Nr 4 Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy funkcjonująca w strukturze 

organizacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy od 5 lat 

nie prowadzi kształcenia z uwagi na brak słuchaczy. Ostatni absolwenci kształcący 

się w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy opuścili mury szkoły w 

styczniu 2014 r.  

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący szkołę policealną, której 

nazwa nie jest zgodna z aktualnymi przepisami, podejmuje uchwałę w sprawie 

dostosowania nazwy tej szkoły do obowiązującego stanu prawnego. Po zmianie 

nazwy (likwidacja członu „dla Dorosłych”) w Centrum funkcjonowałyby 2 szkoły 

policealne, co byłoby niezgodne z przepisem art. 91 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. 

Likwidacja Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy ma ponadto na celu 

zachowanie ładu prawno – organizacyjnego w strukturze Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego. 

Obecny system oświaty nie przewiduje funkcjonowania szkół policealnych w 

podziale na szkoły młodzieżowe i szkoły dla dorosłych. Zasadne jest, zatem podjęcie 

niniejszej uchwały. 

 

109) Nr XI/144/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Podstawą do nowelizacji uchwały jest art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe stanowiący, iż rada powiatu ustala sieć publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w sposób umożliwiający dzieciom i 

młodzieży odpowiednio realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

Plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze miasta Legnicy został pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty 15 

maja 2019 r. 

 

110) Nr XI/145/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 

Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy oraz nadania statutu. 

Uchwała zrealizowana. 

Od 1 stycznia 2013 r. funkcjonuje Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w 

Legnicy, który pierwotnie zapewniał wspólną obsługę finansową i kadrową 17 

oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta. Obecnie ZOJO obsługuje 22 

szkoły/placówki. 
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W 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o 

samorządzie gminnym zgodnie, z którymi samorządy mogą tworzyć tzw. centra usług 

wspólnych. W związku z tym, że w mieście funkcjonuje ZOJO możliwe jest 

rozszerzenie jego działalności poprzez zwiększenie liczby jednostek obsługiwanych 

oraz poszerzenie listy realizowanych zadań. 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. 

 

111) Nr XII/154/19 z dnia 30 września 2019 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 zmian do ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą 

w art. 38 ust. 1 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 pobrania i wykorzystania.  

W projekcie uchwały w większości uwzględniono dotychczas obowiązujące 

procedury naliczania i rozliczania dotacji, a także tok postępowania kontrolnego z 

tym, że uszczegółowiono zakres danych w załącznikach przekazywanych do organu 

dotującego. 

 

112) Nr XII/155/19 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę 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. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

m.in. zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wymiar ten nie może przekroczyć 20 godzin. 
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Brzmienie tego przepisu wprowadzone zostało ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o 

zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1287) i obowiązuje od 1 września 2019 r. 

Koniecznym staje się zmiana uchwały Nr XLIX/527/18 Rady Miejskiej Legnicy 

z 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 2018 r. poz. 3931 i z 

2019 r. poz. 3148) w celu określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Do tej 

pory pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu regulowały zapisy art. 42 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela. 

 

113) Nr XII/156/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy i Ośrodka 

Dokształcania Zawodowego w Legnicy wchodzących w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia 

praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia 

zawodowego, wchodzące w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, stają się 

publicznym centrum kształcenia zawodowego, wchodzącym w skład tego zespołu 

publicznych szkół lub placówek. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej ww. 

placówki w terminie od 1 września do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, 

stwierdza przekształcenie ich w publiczne centrum kształcenia zawodowego. 

Uchwała stanowi akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego. 

Stosownie do przepisu art. 56 wspomnianej ustawy, na potrzeby 

przekształcenia, nie rozwiązuje się zespołu publicznych szkół lub placówek, ani nie 

wyłącza się z tego zespołu przekształcanych placówek. 

Według przepisu art. 65 ustawy z dniem 1 września 2019 r. centra kształcenia 

zawodowego przejmują prawa, obowiązki, zobowiązania i wierzytelności 

dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodków 

dokształcania i doskonalenia zawodowego. Mienie tych placówek staje się mieniem 

centrów kształcenia zawodowego. 
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114) Nr XII/157/19 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 55 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w 

okresie od 1 września do 30 listopada 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego 

mają obowiązek podjąć uchwałę zmieniającą na podstawie, której utworzono zespół 

(Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy). 

Z dniem 1 września 2019 r. wchodzące w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek 

Dokształcania Zawodowego zostaną przekształcone w Centrum Kształcenia 

Zawodowego. W związku z tym zachodzi potrzeba dokonania zmian w uchwale w 

sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. 

Zmiany te dotyczą składu Centrum oraz ustalenia nowego brzmienia aktu 

założycielskiego. 

 

115) Nr XII/169/19 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz 

podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych 

nauczycieli. 

Uchwała zrealizowana. 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karty Nauczyciela organ prowadzący określa w 

drodze regulaminu m.in. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków. 

W związku z dodaniem w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

art. 34a następuje konieczność dostosowania zapisów uchwały Nr XX/207/16 Rady 

Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie „Regulaminu …” w zakresie wysokości 

dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji 

wychowawcy klasy. Dodatek ten od 1 września 2019 r. wynosi 300 zł.  

Jednocześnie 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 14 

sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 

wolnym od pracy, w którym poszerzono katalog osób uprawnionych do otrzymywania 

dodatku o nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. 

Wysokość dodatku ustala organ prowadzący placówkę. W związku z powyższym 

zasadne jest określenie wysokości dodatków dla nauczycieli z tytułu pełnienia funkcji 

związanej z wychowawstwem klasy lub opieką nad oddziałem przedszkolnym.  

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulamin przyznawania 

dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli podlega uzgodnieniu 

ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Organ prowadzący dochował 

procedury uzgadniania. Strony przeprowadzały merytoryczną dyskusję nad treścią 

regulaminu. Stanowiska stron i jego konsekwencje zawierają protokoły ze spotkań. 
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116) Nr XIII/185/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz 

podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych 

nauczycieli. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała została przygotowana przez radnych. Efektem podjęcia uchwały jest 

zrównanie dodatku za wychowawstwo dla nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym do poziomu 300 zł., tj. poziomu dodatku funkcyjnego dla nauczyciela 

wychowawcy klasy. 

 

117) Nr XIV/190/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”. 

Uchwała zrealizowana. 

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji – został udostępniony na stronie 

www.legnica.eu oraz w BIP Urzędu Miasta, oraz dyskusji podczas dorocznej 

konferencji legnickiego 3. Sektora. 3 października 2019 r., uzyskał także pozytywną 

opinię członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na 

posiedzeniu zwołanym 8 października br. 

 

118) Nr XIV/194/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia filii 

Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz zamiaru zmiany statutu 

Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania 

i lokalizacji filii. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Podjęcie uchwały wynikało z potrzeby reorganizacji sieci filii Legnickiej 

Biblioteki Publicznej i zapowiada zamiar połączenia działających na osiedlu Piekary 

Filii nr 6 z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1 z Filią Dziecięco – Młodzieżową nr 2 z 

siedzibą przy ul. Pomorskiej 56 w jedną Filię Dziecięco – Młodzieżową nr 2 z 

siedzibą przy ul. Pomorskiej 56 oraz działających na osiedlu Kopernik Filii nr 7 z 

siedzibą przy ul. Neptuna 14 z Filią nr 4 z siedzibą przy ul. Heweliusza 7 N w jedną 

Filię nr 4 z siedzibą przy ul. Heweliusza 7 N. 

Dotychczasowa sieć filii LBP o charakterze ogólnym dostosowana jest do 

potrzeb czytelniczych z lat ubiegłych i pozostała niezmieniona praktycznie od 2000 

roku.  

Obecny stan czytelnictwa i gęstość placówek bibliotecznych na osiedlach 

Kopernik i Piekary oraz warunki lokalowe i zwiększające się koszty utrzymania filii 

implikują potrzebę zmian w sieci.  

Połączenie filii bibliotecznych nie będzie miało negatywnego wpływu, na 
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jakość oferowanych usług i nie powinno niekorzystnie wpłynąć na czytelnictwo na 

obu osiedlach. Księgozbiór Filii nr 6 i 7 wzbogaci ofertę pozostałych placówek. Nie 

planuje się zwolnień pracowników, zmniejszenie zatrudnienia może nastąpić w 

sposób naturalny, w sytuacji odchodzenia pracowników LBP na emeryturę. 

 

119) Nr XIV/195/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 wchodzącej w skład Centrum 

Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy 

poprzez zmianę siedziby. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Obecnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 mieści się w budynku 

mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 183a, którego pomieszczenia są mało 

funkcjonalne i przystosowane w znacznym stopniu do celów mieszkaniowych. Obiekt 

ten nie zabezpiecza w pełni potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z usług 

poradni. Budynek przy ul. Chrobrego 13 Willa Bolka von Richthofena został 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższy stan osiągnięto dzięki 

przeprowadzonej inwestycji związanej z odnową zdegradowanych obszarów 

miejskich.  

Obecnie w kilku pomieszczeniach zrewitalizowanego budynku świadczy usługi 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2. Obiekt ten posiada odpowiednią 

liczbę pomieszczeń wyposażonych i dostosowanych do potrzeb prowadzonych przez 

specjalistów zajęć, w tym m.in. sale rehabilitacyjne, sale do prowadzenia zajęć 

terapeutycznych i ruchowych oraz salę doświadczania świata. Pomieszczenia są w 

pełni dostosowane do prowadzenia diagnozy, zajęć specjalistycznych i 

rehabilitacyjnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Zlokalizowanie w jednym miejscu obu poradni, działających w tym samym zespole, 

będzie sprzyjało efektywności zarządzania placówką. 

Zmiana nie będzie miała wpływu na ograniczenie zatrudnienia. Wszyscy 

specjaliści pozostaną w zatrudnieniu, a warunki dostosowane będą do realizacji 

zadań określonych w podstawowych zakresach czynności nie będzie miało 

negatywnego wpływu, na jakość oferowanych usług i nie powinno niekorzystnie.  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 rozpoczęła działalność 1 

lutego 1966 r. Została utworzona na mocy zarządzenia wydanego przez Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w Legnicy na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania i Zarządzenia Ministra Oświaty 

z dnia 1 sierpnia 1964 r. w sprawie organizacji poradni wychowawczo – 

zawodowych. Zgodnie z ówczesnymi przepisami uruchomienie poradni wymagało 

jedynie decyzji właściwego wydziału oświaty prezydium powiatowej rady narodowej. 

W związku z tym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 nie posiada aktu 

założycielskiego. 
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120) Nr XIV/196/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przekształcenia Centrum 

Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy 

poprzez zmianę siedziby. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Postanowienia uchwały przewidują przeniesienie siedziby Centrum Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli z ul. Wrocławskiej 183a 

na ul. Chrobrego 13. Zmiana siedziby placówki jest traktowana, jako jej 

przekształcenie, zatem należy zastosować procedurę wynikającą z art. 89 ust. 1 i 9 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Od 1 lipca 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 i Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 wchodzące w skład Centrum będą świadczyć 

usługi w obiekcie przy ul. Chrobrego 13.  

Zlokalizowanie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i 

Doskonalenia Nauczycieli, w tym obu poradni w jednym miejscu pozwoli na sprawną 

realizację celów statutowych, ułatwi pracę zatrudnionym specjalistom i będzie 

sprzyjało efektywności zarządzania placówką.  

W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie siedziby Centrum 

Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli do budynku 

przy ul. Chrobrego 13.  

Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na stan zatrudnienia. Wszyscy 

specjaliści pozostaną w zatrudnieniu, a warunki dostosowane będą do realizacji 

zadań określonych w podstawowych zakresach czynności. 

 

121) Nr XIV/205/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

dotyczącego przejęcia przez Gminę Legnica zadania Powiatu Średzkiego w 

zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

Uchwała zrealizowana. 

Na terenie Miasta Legnicy funkcjonują Poradni Psychologiczno – 

Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2, wchodzące w skład Centrum Pomocy Psychologiczno – 

Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki zatrudnieniu wysoko 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, tj. specjalistów – oligofrenopedagogów, 

surdopedagogów, tyflopedagogów i neurologopedów poradnie przygotowane są do 

udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z 

dysfunkcjami rozwojowymi. Przeprowadzają pełne badania psychologiczno – 

pedagogiczne prowadzące do powstania wysokospecjalistycznej diagnozy 

wynikającej ze specyficznych potrzeb dziecka, niezbędnej do wydania opinii lub 

orzeczenia.  

Wobec zainteresowania innych powiatów opieką psychologiczno – 

pedagogiczną, świadczoną przez legnickie poradnie, zasadne jest podjęcie 

przedmiotowej uchwały, która umożliwi podpisanie porozumień w sprawie 

powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno – 
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pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie innych powiatów. 

 

122) Nr XIV/206/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

dotyczącego przejęcia przez Gminę Legnica zadania Powiatu Legnickiego w 

zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

Uchwała zrealizowana. 

Wobec zainteresowania innych powiatów opieką psychologiczno – 

pedagogiczną, świadczoną przez legnickie poradnie, zasadne jest podjęcie uchwały, 

która umożliwi podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Legnica 

realizacji zadania z Powiatem Legnickim. 

 

123) Nr XIV/207/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

dotyczącego przejęcia przez Gminę Legnica zadania Powiatu Złotoryjskiego w 

zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

Uchwała zrealizowana. 

Wobec zainteresowania innych powiatów opieką psychologiczno – 

pedagogiczną, świadczoną przez legnickie poradnie, zasadne jest podjęcie uchwały, 

która umożliwi podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Legnica 

realizacji zadania z Powiatem Złotoryjskim. 

 

124) Nr XV/220/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Legnica na rok szkolny 2019/2020. 

Uchwała zrealizowana. 

W grudniu 2019 r. weszły w życie nowe przepisy prawa oświatowego w 

zakresie ustalenia kryteriów kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego 

rodzica do szkoły. Wprowadzają one jednolite zasady naliczania kosztów dowożenia 

dziecka niepełnosprawnością do szkoły.  

Zwrot kosztów jednorazowego przejazdu będzie zależał od średniej ceny 

jednostki paliwa w danej gminie, liczby kilometrów pomiędzy placówką i miejscem 

zamieszkania lub miejscem pracy oraz średniego zużycia paliwa na 100 kilometrów 

dla danego pojazdu. W nowym uregulowaniu prawnym sfinansowane zostaną 4 

przejazdy, w tym rodzica wraz z dzieckiem z miejsca zamieszkania do szkoły, 

przewozu samego rodzica ze szkoły do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z 

powrotem. W gminie Legnica zlokalizowanych jest 18 stacji benzynowych. Zebrano 

informacje dotyczące cen paliw i na ich podstawie określono średnie ceny jednostki 

paliwa w gminie. Do jej ustalenia na dany rok szkolny została upoważniona rada 

gminy. 
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UCHWAŁY  W  SPRAWACH  ZDROWIA  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

 

125) Nr IV/58/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy na lata 2019 – 2021. 

Uchwała zrealizowana. 

Realizując zapis ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

należało opracować 3 – letni gminny program wspierania rodziny dla miasta Legnicy. 

 

126) Nr V/88/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia 3 – letniego 

powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Legnicy na lata 

2019 – 2021. 

Uchwała zrealizowana. 

Realizując zapis ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

należało opracować 3 – letni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla 

miasta Legnicy na lata 2019 – 2021. 

 

127) Nr VI/98/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2019 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 2019 zgodnie z ustawą o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

i 

128) Nr XIII/179/19 z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 przez Miasto 

Legnica. 

Uchwała zrealizowana. 

Dokonano zwiększenia wysokości środków przeznaczonych dla Miasta 

Legnicy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2019 

zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 
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129) Nr VI/106/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu 

oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie na lata 2019 – 2022. 

Uchwała zrealizowana. 

Przyjęty w Program jest wykonaniem zapisu art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazującym powiat, jako 

jednostkę opracowującą i realizującą lokalny program oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

130) Nr VII/115/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Miasta 

Legnicy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Uchwała zrealizowana. 

Konieczność opracowania programu osłonowego wynika z obowiązku 

realizacji przez gminę zadań własnych w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego 

pozbawionym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Celem projektowanego 

programu osłonowego jest wsparcie udzielane dzieciom bądź uczniom, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, niespełniających warunków otrzymania 

pomocy, wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, bez wydawania decyzji 

administracyjnej. 

 

131) Nr VII/118/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada wprowadziła zmiany w statucie jednostki poprzez wskazanie nowej 

lokalizacji placówki – ul. Kościelna 3. Wprowadzone uchwałą zmiany umożliwiły 

także rozszerzenie zakresu działalności placówki. W strukturze Świetlicy będzie 

funkcjonował nowy dział: Centrum Integracji Społecznej. Forma ta, pozwala w 

ramach jednej struktury administracyjnej realizować zadania rewitalizacji społecznej 

w tym rejonie, zarówno w odniesieniu do dzieci i młodzieży, jak również do osób 

dorosłych i seniorów. 

 

132) Nr X/133/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada określiła wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. Obowiązek określenia przez Radę Gminy wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 

r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

133) Nr X/134/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy 

społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia 

z pomocy społecznej i trybu ich pobierania. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada wprowadziła możliwość nieodpłatnego świadczenia usług opiekuńczych, 

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy. Konieczność 

takiej regulacji wynikała z otrzymania przez Miasto dodatkowych środków 

finansowych na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Usługi 

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. 

 

134) Nr X/142/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwałą wprowadzono zmiany dotyczące określenia kryteriów naboru do 

żłobka, których warunkiem przyjęcia, poza warunkami dotychczas obowiązującymi, tj. 

zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej rodziców (opiekunów), 

będzie również pobieranie nauki w szkole / szkole wyższej w trybie dziennym, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

135) Nr XI/146/19 z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 1 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany dotyczące określenia kryteriów naboru do Żłobka, 

których warunkiem przyjęcia do Żłobka, poza warunkami dotychczas 

obowiązującymi, tj. zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej 

rodziców (opiekunów), będzie również pobieranie nauki w szkole / szkole wyższej w 

trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

 

136) Nr XI/147/19 z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 2 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada wprowadziła zmiany dotyczące określenia kryteriów naboru do Żłobka, 

których warunkiem przyjęcia, poza warunkami dotychczas obowiązującymi, tj. 

zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej rodziców (opiekunów), 

będzie również pobieranie nauki w szkole/ szkole wyższej w trybie dziennym, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego. 
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137) Nr XI/148/19 z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia statutu Żłobka Nr 4 w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada wprowadziła zmiany dotyczące określenia kryteriów naboru do Żłobka, 

których warunkiem przyjęcia, poza warunkami dotychczas obowiązującymi, tj. 

zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej rodziców (opiekunów), 

będzie również pobieranie nauki w szkole/ szkole wyższej w trybie dziennym, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

138) Nr XII/165/19 z dnia 30 września 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie 

połączenia Domu Pomocy Społecznej w Legnicy oraz Rodzinnego Domu 

Dziecka w Legnicy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany 

dotyczące zasad funkcjonowania różnych typów placówek ze sfery pieczy zastępczej 

oraz pomocy społecznej. 

Z uwagi na fakt, iż nowe regulacje, wynikające z ustawy, nie dopuszczają 

możliwości funkcjonowania domów pomocy społecznej i rodzinnych domów dziecka 

w strukturach ośrodków pomocy społecznej, niniejszą uchwałą wyodrębniono Dom 

Pomocy Społecznej w Legnicy oraz Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy ze struktury 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. 

 

139) Nr XIII/176/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy. 

Uchwała zrealizowana. 

 

Rada Miejska podwyższyła opłatę za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w 

Legnicy z kwoty 270 zł do kwoty 290 zł.  

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 30 stycznia 2019 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce 

Policji, po waloryzacji (MP. z 2019 r. poz. 141) – maksymalna opłata za pobyt wynosi 

309,01 zł. Kwota maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień 

podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

140) Nr XIII/182/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podwyższenia wysokości wynagrodzenia i świadczeń dla rodzin zastępczych. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada podwyższyła wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
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zawodowych, pełniących funkcje Pogotowia Rodzinnego do wysokości 4.500 zł 

miesięcznie. 

 

141) Nr XIV/189/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 

2020 roku. 

i 

142) Nr XV/226/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na 

terenie miasta Legnicy w 2020 roku. 

Uchwały zrealizowane. 

Załącznikiem nr 1 do uchwały ustalono rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Legnicy, a załącznikiem nr 2, 

ustalono harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej od 

poniedziałku do piątku, soboty, niedziele oraz święta w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2020 roku. 

Ponadto w uchwale zmieniającej, skreślono zapis dotyczący braku 

konieczności zmian uchwały w przypadku powstania zmian w zakresie 

funkcjonowania aptek. 

 

143) Nr XIV/197/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi dla jednostki organizacyjnej. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Miejska powierzyła wspólną obsługę Domu Pomocy Społecznej w 

Legnicy oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Legnicy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Legnicy. 

 

144) Nr XIV/198/19 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie 

nadania statutów. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada, ze względu na konieczność kierowania wyodrębnionymi ze struktury 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy placówkami oraz sprawowania 

właściwego nadzoru merytorycznego, stworzyła funkcje dyrektorów Domu Pomocy 

Społecznej w Legnicy oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Legnicy. 

 

 

UCHWAŁY W SPRAWIE DIALOGU SPOŁECZNEGO 

 

145) Nr VI/95/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego, jako szczególnej formy konsultacji społecznych. 
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Uchwała zrealizowana. 

Rada w drodze uchwały określiła wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego w ramach, którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu 

decydują, co rocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach 

Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej 

gminy.  

Określiła w szczególności: wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać 

zgłaszane projekty; wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt 

zawierającą, co najmniej 2 podpisy, w tym podpis Lidera; zasady oceny zgłoszonych 

projektów, co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez 

nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o nie dopuszczeniu projektu 

do głosowania; zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania 

ich do publicznej wiadomości. 

 

 

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE 

 

1) Nr IV/69/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. 

Po rozpatrzeniu skargi Rada uznała skargę za niezasadną. 

 

2) Nr VII/117/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 

Po rozpatrzeniu skargi Rada uznała skargę za niezasadną. 

 

3) Nr X/127/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Legnicy wotum zaufania. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska udzieliła 

wotum zaufania Prezydentowi Miasta Legnicy. 

 

4) Nr X/129/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Legnicy. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za 

rok 2018, sprawozdaniem finansowym miasta Legnicy za rok 2018, opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta 

Miasta Legnicy sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 

2018, informacją o stanie mienia miasta Legnicy i stanowiskiem komisji rewizyjnej 

Rada udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy. 
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5. WNIOSKI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

 

W omawianym okresie nie odnotowano wniosków radnych w rozumieniu art. 

241 kpa.  

 

 

Dyrektor  

Wydziału Rozwoju Miasta 

 

Paweł Rudkowski  

Prezydent Miasta Legnicy 

 

Tadeusz Krzakowski 

 

 

 

 


