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Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Rada Miejska
W pierwszych po II wojnie światowej demokratycznych wyborach, które odbyły się 27 maja 1990 r., mieszkańcy Legnicy
wybrali swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej Legnicy – organu stanowiącego i kontrolnego gminy.
W latach 1990 – 2002, tj. w I, II i III kadencji, Rada Miejska Legnicy liczyła 45 radnych, od IV kadencji, tj. od 2002 r. liczba
radnych została zmniejszona do 25 osób. Od roku 2014 liczba radnych zmniejszyła się do 23.
Do kompetencji Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do
najważniejszych należy zaliczyć: uchwalanie statutu gminy , uchwalanie budżetu miasta oraz podatków i opłat lokalnych ,
uchwalanie gminnych programów gospodarczych , stanowienie o kierunkach działania prezydenta oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności , zatwierdzanie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego , podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, podejmowanie uchwał
w sprawie współdziałania z innymi gminami, w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw , podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom , nadawanie honorowego
obywatelstwa gminy, w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów, a także wznoszenia pomników, podejmowanie uchwał w
sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Rada kontroluje działalność prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatruje skargi na prezydenta miasta i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.
Podejmowane przez Radę uchwały stanowią, z jednej strony, lokalne prawo obowiązujące na terenie miasta, z drugiej strony,
wytyczne dla organu wykonawczego, jakim był Zarząd Miasta, a od 18 listopada 2002 r. dla Prezydenta Miasta oraz
jednostek organizacyjnych gminy.
Prezydium Rady Miejskiej Legnicy obecnej kadencji 2018 - 2023:
1. Przewodniczaca Rady - Marta Wisłocka
2. Wiceprzewodnicząca Rady - Krystyna Barcik
3. Wiceprzewodniczący Rady - Ryszard Kępa
4. Wiceprzewodniczaca Rady - Joanna Śliwińska -Łokaj
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