
UCHWAŁA NR 162/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 Komisji Ładu i Ochrony Środowiska 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 Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Podkowy Leśnej za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska 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 162/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok. 
 

Komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej odbyła  
w 2009 r. osiem posiedzeń, pracując w składzie: Anna śukowska-Maziarska 
(przewodnicząca), Anna Łukasiewicz (od października), Jolanta Mironiuk, Zbigniew 
Musiałek, Janusz Radziejowski i Anna Wrzosek (do grudnia 2009). 
 
W 2009 r. komisja zaopiniowała: 

1. program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
2. sposób zagospodarowania działki przeznaczonej pod budownictwo komunalne 
3. projekt zmian w organizacji ruchu na terenie Podkowy 
4. projekt systemu informacji turystycznej i miejskiej  
5. zaktualizowany plan gospodarki odpadami i utylizacji azbestu 
6. projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013 
7. projekt budŜetu na rok 2010 

 
Komisja przeprowadziła konsultacje na temat: 

1. współpracy miasta z WKD i ewentualnych inwestycji na terenie Podkowy Leśnej 
(parking park & ride, ciąg pieszy wzdłuŜ linii kolejowej między przystankami 
Podkowa Leśna Główna i Podkowa Leśna Zachodnia) 

2. systemu informacji miejskiej i turystycznej 
3. moŜliwości instalowania (w pierwszej kolejności na budynkach przedszkola  

i ewentualnie szkoły samorządowej) urządzeń wykorzystujących energię 
słoneczną   

  
Tak jak w latach poprzednich, w lutym 2009 r. członkowie komisji, we współpracy  
z inicjatorem – TPMOPL – przygotowali akcję wydawania budek lęgowych dla ptaków, 
połączoną z prezentacją i prelekcją. 
 
W lipcu 2009 r. radna Anna Wrzosek sporządziła wykaz zagraŜających bezpieczeństwu 
suchych drzew i gałęzi, które znajdują się na terenach publicznych i prywatnych w mieście. 
Lista została przekazana Urzędowi Miasta 
 
We wrześniu 2009 r. komisja ładu przestrzennego sformułowała swoje propozycje do budŜetu 
na rok 2010. Były to: 
 

1. Budowa domu komunalnego na ul. Jaskółczej – 750 000 zł 
2. System informacji turystycznej w mieście – 30 000 zł  
3. Remonty domów komunalnych – 70 000 zł 
4. Pielęgnacja pomników przyrody – 100 000 zł 
5. Projekt organizacji ruchu w mieście 
6. Parking Park & Ride 
7. Uporządkowanie ścieŜki wzdłuŜ torów kolejki WKD między przystankami Podkowa 

Leśna Główna i Podkowa Zachodnia 



8. Konserwacja niszczejących figur Matki Boskiej (skwer ks. Bronisława Kolasińskiego) 
i Chrystusa (ul. Gołębia, róg BaŜantów) 

9. Uzupełnienie oświetlenia na Skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
10. Środki na realizację Planu Gospodarki Odpadami 
11. Akcja „Budki dla ptaków” i związane z nią działania edukacyjne  
12. Czipowanie psów 
13. Zwiększenie wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi psami (współpraca ze 

schroniskiem w Milanówku) 
14. Prace nad koncepcją wykorzystania energii słonecznej dla celów przedszkola i szkoły 

samorządowej 
15. Ustawienie znaków zakazu wyprzedzania na ul. Bukowej oraz zakazu zatrzymywania 

się i parkowania na przeznaczonej do ruchu pieszego części ul. Lipowej (co nie 
dotyczyłoby oczywiście tamtejszych mieszkańców) 

 
W listopadzie komisja przekazała swoją opinię na temat projektu budŜetu na rok 2010. 
 
W roku 2009 komisja opiniowała teŜ na bieŜąco projekty uchwał przedstawione przez 
burmistrza miasta.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 162/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska  

Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok. 
 

 

1. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie Miasta programu ochrony 
środowiska. 

2. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie Miasta regulaminu czystości  
i porządku w gminie. 

3. Konsultacje z Nadleśnictwem Chojnów w sprawie stanu gospodarki leśnej i realizacji 
zaleceń dotyczących projektu urządzania lasu z 2008 r. a takŜe w sprawie zasad 
sprzątania Lasu Młochowskiego. 

4.  Ustalenie zasad sprzątania terenu naleŜącego do WKD i remontu przepustu na Niwce, 
pod torami kolejki. 

5. Przeanalizowanie warunków kontroli umów na wywóz śmieci z prywatnych posesji  
w mieście. 

6. Przeanalizowanie prawnej sytuacji odpowiedzialności za konserwację pomników 
przyrody. 

7. Opiniowanie przedstawianych przez burmistrza projektów uchwał Rady Miasta. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


