
UCHWAŁA NR 3/II/2018 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna 

 

 

         Na podstawie art. 18a ust. 1, art. 18b ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie § 17  

ust. 1 załącznika „Statut Miasta Podkowy Leśnej” do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia  

20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) w związku z art. § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 

załącznika nr 3 „Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna” do 

uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

 
§ 1. Powołuje się stałe komisje Rady Miasta Podkowa Leśna: 

 

1) Komisję Rewizyjną;  
 

2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;  
 

3) Komisję Gospodarki i Rozwoju; 
 

4) Komisję Spraw Społecznych. 
 

 
§ 2. Określa się przedmiot działania komisji wymienionych w § 1: 

 

1) Komisja Rewizyjna – sprawy powierzone jej na mocy art. 18a ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz.U. nr 2018 poz. 994 z późn. zm.); 

 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - sprawy powierzone jej na mocy art. 18b ustawy o 

samorządzie gminnym (Dz. U. nr 2018 poz. 994 z późn. zm.); 

 

3) Komisja Gospodarki i Rozwoju - gospodarka i finanse miasta, w tym finansowanie zadań 

publicznych i inwestycji, majątek miasta oraz infrastruktura,  w tym  gospodarka i ład 

przestrzenny, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna; 

 

4) Komisja Spraw Społecznych - warunki życia i zaspokajania potrzeb mieszkańców,  w tym 

kultura, oświata, sport, sprawy społeczne, ochrona i profilaktyka zdrowia, ład i porządek 

publiczny oraz bezpieczeństwo. 

 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 

 


