
 
Podkowa Leśna, 31 stycznia 2018 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 

z prac Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
 
Przewodnicząca Małgorzata Horban: 
 
W  okresie od 01.01.2017 do 30.07.2017. roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska odbyła 7 posiedzeń. Realizując przyjęty przez Radę Miasta plan pracy 
Komisja na swoich posiedzeniach podjęła i omówiła następujące tematy: 
 

1. Stan bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, Policji , 
OPS. Szczególny nacisk położony na zależność spożycia alkoholu od ilości punktów 
sprzedaży alkoholu. 

 
2. Bezpieczeństwo przejazdu i przejścia dla pieszych przez tory WKD na stacji Podkowa 

Leśna Główna. Temat omawiany przy udziale przedstawiciela Zarządu WKD. 
 

3. Przygotowanie do wprowadzenia nowej ustawy o wywozie śmieci , a zwłaszcza problem 
odpadów zielonych, budowa PSZOK i RIPOK wspólnie z Milanówkiem. 

 
4. Praca nad Studium a w szczególności nad  dokumentem ANALIZA ZMIAN W 

ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PODKOWY LEŚNEJ ORAZ OCENA 
AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTA 
PODKOWA LEŚNA 

 
5. opiniowanie  projektów uchwał przedstawianych przez UM 

 
6. Odpowiedzi na pisma i zapytania mieszkańców Podkowy Leśnej w sprawach różnych. 

 
 
Przewodnicząca Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda: 
 
W  okresie od 01.08.2017 do 31.12.2017. roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska odbyła 7 posiedzeń. Realizując przyjęty przez Radę Miasta plan pracy 
Komisja na swoich posiedzeniach: 
 

1. Dokonała analizy wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2017 w  zakresie 
zagadnień dotyczących Komisji. 
 

2. Złożyła wnioski do budżetu miasta na rok 2018 zgłaszane przez radnych oraz mieszkańców 
podczas obrad Komisji. 
 

3. Opiniowała projekt budżetu miasta na rok 2018 w zakresie zagadnień dotyczących Komisji. 



 
4. Rozpoczęła dyskusję nad kwestią budowy cmentarza miejskiego wspólnie z gminą Brwinów 

w Żółwinie. 
 

5. Dyskutowała nad propozycją uchwałodawczą dotyczącą zmiany systemu wynagradzania 
członków Rady Miasta 
 

6. Podjęła temat zagospodarowania, należącej do zasobów miasta, willi Jókawa i 
zabezpieczenia jej przed dalszą degradacją. 
 

7. W oparciu o materiały zawierające inwentaryzację istniejących tablic upamiętniających 
zasłużonych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, Komisja kontynuowała dyskusję nad 
potrzebą umieszczania kolejnych tablic. 
 

8. Wnioskowała do Burmistrza miasta Podkowa Leśna o zlecenie poprawy bezpieczeństwa 
pieszych na głównych ulicach miasta poprzez wyznaczenie nowych przejść dla pieszych, 
zmianę sygnalizacji świetlnej przy szkole oraz kontrolę ruchu samochodowego na ulicach 
jednokierunkowych. 
 

9. Opiniowała regulamin utrzymania czystości w mieście Podkowa Leśna. 
 

10. Opiniowała stawki opłat za wodę i ścieki na rok 2018 
 

11. Opracowała plan pracy Komisji na 2018 rok 
 

12. Opiniowała uchwały wniesione na posiedzenia Komisji. 
 
 

Z poważaniem 
 

Przewodniczące Komisji: 
 
 

Małgorzata Horban  
 
 

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 
 


