
UCHWAŁA NR 164/XXXVI/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 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 2010 rok. 

 Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz 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 Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 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 Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 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 164/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 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 Rady Miasta Podkowy Leśnej 
za 2009 rok. 
 
W okresie sprawozdawczym komisja obradowała 5 razy (protokoły z posiedzeń znajdują się 
w aktach komisji) realizując przyjęty przez Radę Miasta plan pracy.  
 
Poza tym członkowie komisji poświęcili duŜo swojego czasu (w godzinach wieczornych) 
przy realizacji przyjętego w planie pracy „Przeglądu lokalizacji lamp ulicznych w aspekcie 
właściwego ich rozmieszczenia”. Opracowanie obejmowało teren całego miasta i wnioski  
z konkretnymi spostrzeŜeniami zostały złoŜone do Urzędu Miasta. Miały one stanowić 
materiał pomocniczy do zleconego przez Urząd Miasta opracowania dotyczącego 
modernizacji oświetlenia ulicznego. 
 
Członkowie komisji wielokrotnie brali udział w wizjach lokalnych, których celem było 
typowanie ulic do bieŜących prac remontowo-interwencyjnych, jak równieŜ docelowych 
zadań inwestycyjnych. 
 
Do komisji wpływały wnioski i uwagi mieszkańców dotyczące złego stanu ulic. Prace 
naprawcze nawierzchni dróg oraz ich remonty realizowane były przez Urząd Miasta w miarę 
posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budŜecie miasta. 
 
Komisja ściśle współpracowała z Urzędem Miasta w sprawach bieŜących dotyczących 
kompetencji komisji, jak równieŜ przy opracowaniu wniosków do budŜetu miasta na 2010 
rok. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 164/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
 
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 Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok. 
 
 

1. Wznowienie starań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych  
oraz ograniczeniem prędkości pojazdów mechanicznych na ulicach miasta. 

• termin realizacji – I kwartał 2010 r. 
 

2. Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie typowania ulic i chodników do remontu  
oraz miejsc parkingowych w 2010 r. w ramach kwot przeznaczonych na ten cel  
w bieŜącym budŜecie miasta. 

• termin realizacji – I i II kwartał 2010 r. 
 

3. Monitoring przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontu ulic w mieście. 
• termin realizacji – II i III kwartał 2010 r. 

 
4. Opracowanie wniosków do projektu budŜetu miasta na 2011 r. 

• termin realizacji – III kwartał 2010 r. 
 

5. BieŜąca , ścisła współpraca z Urzędem Miasta w zakresie zadań będących  
w kompetencji komisji. 

• termin realizacji – praca ciągła. 
 

6. Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie projektowania i realizacji ścieŜek    
rowerowych w mieście przewidzianych do realizacji przez Stowarzyszenie Gmin 
Zachodniego  Mazowsza - „Mazovia”. 

• termin realizacji – praca ciągła. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


