
 
UCHWAŁA NR 292/XLIII/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie przyjęcia planu pracy  

Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

  

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 załącznika Nr 3 Organizacja 
wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna do Statutu Miasta Podkowa Leśna 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79, 
poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa  

i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Plan pracy  
Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska                                                         

Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 
 

 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście w zakresie: 

a) bezpieczeństwa drogowego, między innymi: 

-   wypracowanie stanowiska odnośnie przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna ulic Jana  

    Pawła II i Brwinowskiej od powiatu, 

-   dyskusja nad poprawą bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na przejazdach  

    WKD w mieście; 

b) bezpieczeństwa publicznego, między innymi: 

 -  przegląd procedur odnośnie zarządzania kryzysowego w mieście (powodzie, pożary,  

    niezdatność wody pitnej itp.); 

c) bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego; 

d) bezpieczeństwa ekologicznego. 

2. Przegląd gospodarki miejskiej w zakresie: 

a) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;  

b) porządku i czystości na terenie miasta, miedzy innymi: 

-   opracowanie regulaminu Parku Miejskiego; 

c) sieci teleinformatycznej; 

d) problematyki parkowania w mieście, między innymi: 

-   wypracowanie stanowiska w sprawie zasad parkowania i strefy płatnego parkowania w  

     Mieście Podkowa Leśna; 

e) wykonania elementów Systemu Informacji Miejskiej i małej architektury; 

f) zagospodarowania terenów miejskich, między innymi: 

-  opiniowanie rozwiązań i uchwał dotyczących nowego studium Miasta Podkowa Leśna,  

-  wypracowanie stanowiska w sprawie nowego cmentarza dla mieszkańców Miasta 

Podkowa Leśna; 

g) estetyki przestrzeni publicznej, miedzy innymi: 

-   opracowanie uchwały krajobrazowej. 
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3. Monitorowanie działań Urzędu Miasta w zakresie: 

a) gospodarowania mieniem komunalnym;  

b) wykonania budżetu w zakresie działań Komisji; 

c) realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych; 

d) ochrony środowiska i realizacji programów środowiskowych. 

4. Analiza systemu rozliczeń wywozu odpadów komunalnych. 

5. Składanie wniosków bieżących i budżetowych, monitorowanie budżetu miasta, wyrażanie 

opinii i stanowisk, opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta – będących w zakresie 

działania Komisji.  

6. Realizacja zadań bieżących będących w zakresie merytorycznego działania Komisji 

zleconych przez Radę Miasta oraz podejmowanie tematów wnoszonych do Komisji przez 

mieszkańców. 

7. Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji na 2019 rok. 

 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 

 


