
UCHWAŁA NR 124/XXVII/2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i 
rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w 
tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok. 

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust.  Statutu Miasta Podkowa Leśna - 
załącznik Nr 3  do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, 
co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i 
rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie 
Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w 
mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 124/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
 
Sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i 
rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w 

tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok 
 
 

W okresie sprawozdawczym komisja obradowała 12 razy realizując przyjęty plan pracy. 

Członkowie komisji brali czynny udział w opiniowaniu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego – zgłaszając uwagi i wnioski do przedstawionego 

projektu. 

Podobnie w stosunku do przedstawionej koncepcji tras ścieŜek rowerowych w mieście – 

wniesionych zostało szereg uwag i postulatów. 

Wielokrotnie członkowie komisji w ramach współpracy z Urzędem Miasta brali udział                 

w wizjach lokalnych, których celem było m.in. wytypowanie ulic wymagających w trybie 

pilnym drogowych robót interwencyjnych.  

Członkowie komisji uczestniczyli równieŜ wraz z przedstawicielem Biura Projektów „GABI” 

oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Dróg w przeglądzie ulic zleconych przez Urząd 

Miasta do opracowania projektów technicznych w 2008 roku. 

Komisja wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowała w ramach posiedzenia komisji spotkanie  

z Generalnym Projektantem projektowanych w 2008 roku ulic. W spotkaniu wzięli udział 

zainteresowani mieszkańcy miasta. 

Ponadto, do komisji wpływały wnioski i uwagi mieszkańców dotyczące złego stanu ulic , 

które zdaniem komisji naleŜy stopniowo wdraŜać w 2009 roku i latach następnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 



 

 

 
 
 

Plan pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w 
mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie 

Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok 
 
1. Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie ustalania drogowych (w tym : ciągi piesze , ścieŜki 

rowerowe , miejsca postojowe ) zadań inwestycyjnych i projektowych w ramach nakładów 

finansowych ujętych na te cele w budŜecie miasta na 2009 rok. 

 - Termin realizacji : I kwartał 2009 roku. 

2. Przegląd lokalizacji lamp ulicznych w aspekcie właściwego ich rozmieszczenia. 

 - Termin realizacji : I kwartał 2009 roku. 

3. Współpraca z Urzędem Miasta przy typowaniu miejsc oraz dróg i chodników do remontu 

w 2009 roku (łatanie dziur, wyrw, odwodnienie, równanie). 

- Termin realizacji : I i II kwartał 2009 roku. 

4. Ocena stanu istniejących ścieŜek rowerowych w Lesie Młochowskim. 

- Termin realizacji : III kwartał 2009 roku. 

5. Opracowanie i sporządzenie wytycznych do projektu budŜetu miasta na 2010 rok. 

      -     Termin realizacji : IV kwartał 2009 roku. 

6. BieŜąca , ścisła współpraca z Urzędem Miasta w zakresie zadań drogowych będących      

w kompetencji komisji – nie objęta planem pracy na 2009 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 124/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 


