
 PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…./2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ………….. 2016 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa  
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 

   

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 załącznika Nr 3 Organizacja 
Wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna  do  Statutu Miasta Podkowa Leśna 
- załącznik do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. 2004.79.1990 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:  

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

i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok, stanowiący załącznik 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska                                                    
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok  

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście w zakresie: 
- monitoringu miejskiego, 

- spowolnienia ruchu na drogach głównych oraz planu remontów ulic, 

- oświetlenia i oznakowania ulic, 

- konserwacji zieleni, 

- posteruneku policji czynnego 24h/doba, 

- koncesji na sprzedaż alkoholu. 
 

2. Przegląd zadań w zakresie gospodarki komunalnej: 
- SUW, sieć wodociągowa, wodomierze, 

- rowy melioracyjne, 

- kanalizacja miejska, 

- miejsca parkingowe, 

- kosze w mieście i sprzątanie po zwierzętach, 

- porządek na działkach niezabudowanych, 

- ujednolicenie małej architektury, 

- pojemniki na używaną odzież, 

- dekoracje świąteczne 2016, 

- realizacja umowy o wywóz odpadów komunalnych. 

 

3. Monitorowanie planowanych remontów: 
- dach szkoły nad halą sportową, 

- wejścia dla niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej (biblioteka, przedszkole,   

Urząd Miasta), 

- remont przedszkola, 

- budynek liceum przy ul. Wiewiórek, 

- remonty dróg i chodników. 

 

4. Monitorowanie działań Urzędu Miasta w sprawach: 
- rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego, 

- utylizacji azbestu, 

- działań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i zarządzania kryzysowego, 

- Programu ochrony środowiska, 

- zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich, 

- sprzedaży drewna przez Urząd Miasta, 

- placów zabaw dla dzieci, 

- opłat środowiskowych. 

 
5. Rozpatrywanie zagadnień bieżących i wniosków wnoszonych przez mieszkańców miasta. 
 

6. Opiniowanie uchwał i składanie wniosków na sesje Rady Miasta. 

Załącznik do uchwały  
Nr …………. 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia ……… 2016 r.  


