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RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA  
I  OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Ul .  Ak ac jowa 3 9/41,  05 -807 Podk owa Leśna  
e -ma i l :  g rz egorz. smol insk i@podkowalesna .p l  

 
drogą elektroniczną       Podkowa Leśna. 
         22.08.2013 roku 
 
       BURMISTRZ  MIASTA 
       Podkowa Leśna 
       Małgorzata Stępień – Przygoda 
 
       poprzez: 
 
       PRZEWODNICZĄCEGO 

Rady  Miasta 
       Podkowa Leśna 
       Bogusława  Jestadt 
 
 
 
 
Szanowna Pani Burmistrz, 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
na posiedzeniu w dniu 20.08.2013 roku członkowie Komisji Ładu Przestrzennego 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska upowaŜnili mnie do przekazania przed przyjęciem 
protokołu następującego wniosku (jednogłośnie, 4 za): 
 
Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała 
pozytywnie przedłoŜony przez Burmistrz Miasta projekt aktualizacji Str ategii 
zrównowaŜonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013 – 2025 . 
 
Jednocześnie Komisja wnosi o: 
 

1. ponowne przeanalizowanie sformułowań  w zadaniach: 2.3.5  i  2.5.1    
( czy istnieje konieczność powtarzania zapisu: „edukacja ekologiczna” ?). 

2. przeformułowanie zapisu 4.3.3 i nadanie mu brzmienia np. „promocja ruchu 
rowerowego”. 

3. aktualizację niektórych zapisów w części opisowej i zadaniowej tak, aby uwzględniały 
one stan rzeczywisty w chwili podejmowania przez RM stosownej uchwały (np.: 
uwzględnienie zrealizowanych w międzyczasie przedsięwzięć, jak inwestycji w szkole 
samorządowej , MOK-u , ścieŜki ekologicznej w Lesie Młochowskim czy zmiany 
statusu komisariatu na posterunek policji; itp.). 
 

Informuję, Ŝe Komisja ŁPBiOŚ zakończyła prace nad przedłoŜonym projektem aktualizacji 
Strategii w wersji na dzień  15.10.2012 roku. 



Mając na uwadze, Ŝe tekst tego projektu podlegał konsultacjom społecznym, a takŜe ze 
względu na trwającą obecnie procedurę opiniowania go przez inne Komisje Rady,  powyŜsze 
uwagi  Komisji Ładu odnośnie poprawek, jak i wszelkie inne zmiany w przedłoŜonym 
tekście, zgłaszane przez inne Komisje, powinny zostać uwzględnione jako autopoprawki 
Burmistrza lub wnioski Komisji i podlegać odrębnemu głosowaniu na Sesji przed podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia Strategii.  
 
Komisja wnosi do pani Burmistrz o uwzględnienie powyŜszych uwag w ramach 
autopoprawki Burmistrza do przedłoŜonego Radzie tekstu aktualizacji Strategii. 
 
 
       Z powaŜaniem 
 
 
   Grzegorz Smoliński 
Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 


