
UCHWAŁA NR 133/XXIX/2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 
 
 

w sprawie zmiany zapisów w Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta – 
Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 przyjętej Uchwałą  
Nr 134/XXXII/2005 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005 roku. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku 
 z  uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 134/XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. 
 w sprawie przyjęcia programu Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy 
Leśnej na lata 2005-2014 Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje 
 

§ 1. 

1. W pkt 4.2 Strategii Cel strategiczny nr 1: Nowoczesna infrastruktura komunalna 
(z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych) Cel szczegółowy 1.7: Infrastruktura 
sportowa i rekreacyjna otrzymuje nową nazwę Infrastruktura edukacyjna, sportowa  
i rekreacyjna. W związku z powyŜszym zapis na str. 72 Strategii otrzymuje brzmienie: 
  
1.7 Infrastruktura edukacyjna, 

sportowa i rekreacyjna 
Co najmniej 90% obiektów 
edukacyjnych, sportowych i tras 
rekreacyjnych (ciągów pieszych 
 i rowerowych po mieście i lesie) 
zapisanych w strategii zostało 
oddanych do uŜytku i jest 
skutecznie konserwowane. 

Urząd Miasta 

 
2. Lista zadań słuŜących realizacji celu strategicznego nr 1: Nowoczesna infrastruktura 
komunalna Celu szczegółowego 1.7. Infrastruktura edukacyjna, sportowa i rekreacyjna 
zostaje rozszerzona na str. 82 o zadanie 3: Rozbudowa i modernizacja budynków Zespołu 
Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej. 
 
1.7 Infrastruktura edukacyjna, 

sportowa i rekreacyjna 
1. Stworzenie systemu ciągów spacerowych na 

terenie miasta łączących m.in. Parów Sójek, 
Park Miejski i Pałacyk z Lasem 
Młochowskim (podniesienie estetyki  
i zapewnienie funkcjonalnych połączeń  
z Lasem)  
(patrz równieŜ zad. 4.7 Rozwój turystyki, 
wypoczynku oraz usług kultury) 

2. Budowa sali sportowej i boiska na terenie 
szkoły samorządowej, inne obiekty sportowe 
(patrz zad.3.2.1) 

3. Rozbudowa i modernizacja budynków 
Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie 
Leśnej. 



3. Wykreśla się zdanie na str. 43 „Taki mało optymistyczny szacunek przekłada się na 
brak zapotrzebowania na rozbudowę szkoły (sale lekcyjne) oraz prognozę wpływów  
z BudŜetu Państwa na finansowania oświaty, które są połączoną z liczbą dzieci” w związku 
niewaŜnością zastosowanych argumentów. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


