
 
UCHWAŁA NR 195/XXXIII/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
w sprawie przyjęcia planu pracy  

Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 

  

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 załącznika Nr 3 Organizacja 
wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna do Statutu Miasta Podkowa Leśna 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79, 
poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa  

i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok, stanowiący załącznik 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
                                                                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 
 
 
 



 

 

Plan pracy  
Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska                                                         

Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok 
 

 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście w zakresie: 
a) bezpieczeństwa drogowego; 
b) bezpieczeństwa publicznego;  
c) bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego; 
d) bezpieczeństwa ekologicznego. 
 
2. Przegląd gospodarki miejskiej w zakresie: 
a) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;  
b) porządku i czystości na terenie miasta;  
c) sieci teleinformatycznej; 
d) problematyki parkowania w mieście;  
e) wykonania Systemu Informacji Miejskiej  i małej architektury; 
f) zagospodarowania terenów miejskich;  
g) estetyki przestrzeni publicznej. 
 
3. Monitorowanie działań Urzędu Miasta w zakresie: 
a) gospodarowania mieniem komunalnym;  
b) wykonania budżetu w zakresie działań Komisji; 
c) realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych; 
d) ochrony środowiska i realizacji programów środowiskowych. 
 
4. Analiza systemu rozliczeń wywozu odpadów komunalnych. 

5. Składanie wniosków bieżących i budżetowych, monitorowanie budżetu miasta, wyrażanie 
opinii i stanowisk, opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta – będących w zakresie działania 
Komisji.  

6. Realizacja zadań bieżących będących w zakresie merytorycznego działania Komisji 
zleconych przez Radę Miasta oraz podejmowanie tematów wnoszonych do Komisji przez 
mieszkańców. 

7. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2018 rok do 10 grudnia 2017 r. 
 

                                                                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

Załącznik do uchwały  
Nr 195/XXXIII/2016 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 29 grudnia 2016 r.  


