
        
      
 Podkowa Leśna, 
  22.10.2014 roku 
 
                                                                                         PRZEWODNICZĄCA 
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                                                                            Alina Stencka 
 
 
                                               SPRAWOZDANIE  
                      z prac Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa 
                                  i Ochrony Środowiska w 2014 roku 
 
       W 2014 roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Opchrony Środowiska obyła  
       9 posiedzeń. Realizacja poszczególnych punktów planu pracy Komisji, uchwalonego przez 
       Radę Miasta uchwałą nr 176/XXXVII/2014 w dniu 30.01.2014 roku. 
 

1. W sprawie oceny stanu bezpieczeństwa w mieście komisja spotkała się i dyskutowała  
z kierownikiem posterunku policji asp. szt. Bartoszem Zającem, który przedstawił sprawozdanie z 
działań policji za 2013 rok (04.03.) oraz plany na rok 2014. Komisja zapoznała się z informacją 
koordynatora Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Janusza Wojtysia, o działaniach 
zespołu w 2013 roku oraz założeniach na 2014 (04.03.). 
Na posiedzeniu 21.08. kierownik posterunku policji przedstawił informację nt realizacji służb 
ponadnormatywnych finansowanych z budżetu miasta. 

2. W sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz 
przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi 
Komisja  zapozanła się z prezentacją wizualną, której dokonał p. Artur Tusiński oraz 
informacją nt uwarunkowań techniczno – prawnych, której udzieliła p. Ewa Jaśkowiak – 
Leszczyńska. Odbyła się również dyskusja z mieszkańcami (22.10.). 

3. W sprawie monitorowania działań Urzędu Miasta 
a) w odniesieniu do realizacji zadania inwestycyjnego opracowania projektu organizacji   
      ruchu dla całego miasta: 
 >  Komisja podjęła temat na posiedzeniu 22.01. - ze względu na brak informacji oraz    
     nieobecność pracownika merytorycznego Urzędu Miasta, Komisja  wystąpiła do   
     Burmistrz Miasta o udzielenie na XXXVII Sesji RM  informacji na temat harmonogramu 
     terminowego realizacji tego zadania budżetowego; 
 >  w związku z postulatami mieszkańców Komisja wystąpiła do Burmistrz Miasta  
     o dokonanie przeglądu planu organizacji ruchu na ciągu ulic Brwinowska – Jana Pwła II  
     w kontekście zapisów MPZP (20.05.) 
 >  Komisja zaopiniowała negatywnie projekt zmiany budżetowej, polegającej na zdjęciu  
     80.000 złotych i tym samym zaniechaniu realizacji tegu zadania budżetowego (10.07.); 
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         b) w odniesieniu do realizacji zadania inwestycyjnego udrażniania i naprawy rowów  
                odwadniających i cieków wodnych: 
>  Komisja podjęła temat na posiedzeniu 22.01. - ze względu na brak informacji oraz    
     nieobecność pracownika merytorycznego Urzędu Miasta,wystąpiła do BM o udzielenie  
     na XXXVII Sesji RM infomacji na temat harmonogramu terminowego realizacji tego  
     zadania budżetowego; 
>  Komisja zapoznała się z informacją z zakresu zarządzania kryzysowego w rejonie  
     ul. Irysowej (04.03.); 
>  dokonując analizy wykonania budżetu miasta za I-sze półrocze 2014 roku, Komisja 
     wyraziła zaniepokojenie niską realizcją zadania inwestycyjnego naprawy rowów  
     i przepustów oraz brakiem realizacji zadania bieżącej konserwacji rowów (11.09.); 
 
       c) w zakresie ochrony drzewostanu, w tym rezerwatów i pomników przyrody: 
              > Komisja zapoznała się z projektem Planu urządzania lasu na działkach miejskich (04.03) 
              > Komisja zapoznała się z informacją Urzędu Miasta nt. stanu zdrowotnego przydrożnych  
                 drzew (01.04.); 
              > na posiedzeniu w dniu 11.09. komisja podjęła temat działań związanych z ochroną  
                 i utrzymaniem drzewostanu w mieście, w tym rezerwatów i pomników przyrody – 
                 odbyła się dyskusja z mieszkańcami – pomimo zawiadomienia i zaproszenia  
                 w posiedzeniu nie uczestniczył pracownik merytoryczny Urzędu Miasta; 
              > Komisja zapoznała się z prezentacją wizualną p. Elżbiety Gliszczyńskiej nt. użytków  
                 ekologicznych w mieście (11.09.); 
              > w sprawie zaopiniowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 
                 2011-2013 Komisja przedłożyła Radzie Miasta szczegółowe Stanowisko (20.05); 
 
        d) w odniesieniou do realizacji zadań inwestycji drogowych w kontekście bezpieczeństwa 
             mieszkańców: 
             > Komisja zapoznała się z informacją Urzędu Miasta i podjęła dyskusję nt. stanu 
                infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa użytkowników ( m. in ocena   
                stanu technicznego i aktualności znaków drogowych oraz informacja nt. Realizacji 
                remontów  i napraw nawierzchni dróg (01.04);  
                Ze wzgledu na liczne skargi mieszkanców, Komisja wnioskowała do Burmistrz Miasta  
                o podjęcie kroków przeciwdziałających kurzeniu i pyleniu nawierzchni tłuczniowych 
                ulic (01.04. ; 22.04. oraz 21.08.); 
              

4. W ramach zadań bieżących, wnoszonych przez radnych i mieszkańców Komisja 
monitorowała działania Urzędu Miasta w odniesieniu do realizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości  i porządku w gminach.(01.04.). Komisja szczegółowo zapoznała się Analizą 
organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2013 roku 
(10.07.; 21.08.; 11.09. oraz 22.10.). Komisja przygotowała w tej sprawie Stanowisko dla 
Rady Miasta (22.10.); 

 
5. Komisja aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektem uchwały w sprawie konsultacji z 

mieszkańcami projektu Statutu Miasta (01.04. oraz 22.04.). 
 

6. Komisja zaopiniowała i przekazała Radzie Miasta Stanowisko w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Podkowa Leśna (22.04.). 
 
 
 



 
W zakresie merytorycznej działalności Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska  na bieżąco opiniowała projekty uchwał. Do Burmistrz Miasta kierowane były na 
wnioski, wynikające z bieżącej pracy Komisji oraz wnioski do projektu budżetu miasta na 2015 rok. 
 
 
Sprawozdanie sporządził: 
Grzegorz Smoliński, 
Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 


