
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…../2016 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia ………… 2016 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, O światy, Sportu i Spraw Społecznych               
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 

   

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 załącznika Nr 3 Organizacja 
Wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna  do  Statutu Miasta Podkowa Leśna 
- załącznik do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. 2004.79.1990 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych               

Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Radca prawny 
/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan pracy Komisji Kultury, O światy, Sportu i Spraw Społecznych                                       
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok  

1. Monitorowanie działań Urzędu Miasta w sprawach: 

a) wprowadzania programu Miejskiej Karty Dużej Rodziny, 

b) realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 rok, 

c)  realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2020, 

d)  realizacji gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 
2016-2018, 

e) realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna  
2013-2025, w zakresie merytorycznego działania Komisji, 

f) rozwijania kultury fizycznej. 

2. Podjęcie dyskusji na temat: 

a) polityki kulturalnej miasta, w szczególności: działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Podkowie Leśnej - statut, strategia, program i oferta działalności oraz 
działalności CKiIO (zakończenie prac nad aktualizacją statutu CKiIO, strategia CKiIO, 
program, oferta działalności), 

b) promocji miasta – zakres, sposoby, cele, 

c) sposobu realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w jednostkach 
oświatowych, 

d) polityki i gospodarki mieszkaniowej, 

e) profilaktyki i opieki zdrowotnej/ realizacja celów ustawowych gminy w tym zakresie,  

f) pomocy społecznej, w tym podjęcie prac nad aktualizacją Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016, 

g) integracji społeczności lokalnej, 

h) Miasto przyjazne starzeniu. 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

4. Składanie wniosków bieżących i budżetowych, monitorowanie Budżetu Miasta na rok 
2016, wyrażanie opinii i stanowisk, opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta w sprawach 
będących w zakresie działania Komisji. 

5. Prace w zespołach i komisjach powoływanych do realizacji zadań dodatkowych, 
zleconych przez Radę Miasta oraz podejmowanie zagadnień wnoszonych do Komisji przez 
mieszkańców. 

 

Załącznik do uchwały  
Nr …………….. 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia ………… 2016 r.  


