POROZUMIENIE PROGRAMOWE

NASZA LEGNICA
W dniu 6 maja 2014 roku zawarte zostaje porozumienie programowe pomiędzy przedstawicielami
legnickich środowisk, Solidarnej Polski oraz Polski Razem pod nazwą
”Nasza Legnica”

Celem Porozumienia jest wspólne dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców Legnicy oraz przywrócenie miastu mocnej pozycji
w regionie, jako ważnego ośrodka kulturalnego i gospodarczego.
Porozumienie otwarte jest dla mieszkańców naszego miasta, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, wszystkich, którym na sercu
leży dobro Legnicy.
„Nasza Legnica” ma charakter ponadpartyjny, stanowiąc podstawę do stworzenia obszaru aktywności społecznej Legniczan.

Cele Porozumienia będą realizowane między innymi poprzez:










rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta, np.:
- w postaci budowy nowego mostu drogowego na rzece Kaczawie,
- opracowanie realnego planu modernizacji dróg miejskich;
wspieranie działań na rzecz budowy szybkiej kolei międzymiejskiej na trasie Legnica-Lubin-Głogów
(w perspektywie wprowadzenie systemu jednego biletu);
opracowanie planu modernizacji i rewitalizacji budynków pozostających w zasobach komunalnych
miasta;
przygotowanie planu powiększenia zasobów mieszkaniowych Legnicy (budowa mieszkań
komunalnych);
modernizację targowisk miejskich przy ulicy Partyzantów i ulicy Górniczej;
promowanie Legnicy jako miasta przyjaznego dla biznesu: jasne i przejrzyste warunki dla
przedsiębiorców i producentów, stworzenie instrumentów wsparcia legnickich mikroprzedsiębiorców
i osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz skuteczne możliwości pozyskiwania inwestorów
zewnętrznych;
przygotowanie pakietu antykryzysowego dla miasta Legnicy na trzy lata: weryfikację planu
zagospodarowania zasobami mieszkaniowymi i przystosowanie go do warunków kryzysu, wstrzymanie
podwyżek za najem mieszkań komunalnych i socjalnych, czasowe obniżenie lub zamrożenie podatku
od nieruchomości uzależnionego min. od utrzymania miejsc pracy, zniesienie opłaty targowej;















przeprowadzenie gruntownej analizy ekonomicznej dotyczącej wysokości opłat nałożonych na
mieszkańców Legnicy, m.in. z tytułu należności za zużytą wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz
śmieci;
opracowanie i realizacja programu zdrowotnego, profilaktyki i leczenia wad postawy dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym;
opracowanie - na podstawie danych demograficznych USC w Legnicy - strategii funkcjonowania
systemu oświaty w naszym mieście 2014-2024;
zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez działania w sferze
oświaty, kultury i sportu, np.: powszechny dostęp do szkolnych obiektów sportowych, budowa
nowoczesnych placów zabaw;
przywrócenie roli Lasku Złotoryjskiego jako przestrzeni rekreacyjnej miasta, poprzez wytyczenie miejsc
piknikowych oraz tras rowerowych, biegowych, narciarskich czy saneczkowych;
wprowadzenie Karty Dużej Rodziny dającej ulgi dla rodzin wielodzietnych;
wprowadzenie Karty Seniora dla osób starszych;
stworzenie transparentnego systemu wsparcia stowarzyszeń i organizacji działających na terenie
miasta;
wspieranie działań w zakresie tworzenia wolontariatu i organizowanie różnych form pomocy ludziom
potrzebującym;
ostateczne rozwiązanie sporu dotyczącego przeniesienia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej
w wyniku organizacji referendum miejskiego;
konsekwentną politykę promującą miasto w oparciu o jego walory historyczne związane
z dziedzictwem Piastów Śląskich i dorobkiem kulturalnym minionych pokoleń legniczan.

Strony Porozumienia zobowiązują się
do udziału w pracach zespołów problemowych, przygotowujących szczegóły założeń programowych porozumienia oraz
przygotowania odpowiedniej formuły dla aktywnego udziału mieszkańców Legnicy w wyborach samorządowych.

