
 
UCHWAŁA NR 30/IV/2019 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok 

  

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa 

Leśna na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 

 

 

         



 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok 

 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście. 
  

2. Przegląd gospodarki miejskiej w zakresie: 

a) porządku i czystości na terenie miasta, 

b) problematyki parkowania w mieście, 

c) estetyki przestrzeni publicznej. 
 

3. Monitorowanie działań Urzędu Miasta w zakresie: 

a) kryteriów przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych, 

b) wykonania budżetu w zakresie działań Komisji, 

c) rozwijania kultury fizycznej w mieście, 

d) realizacji programu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta 

e) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

4. Analiza systemu rozliczeń wywozu odpadów komunalnych. 
 

5. Podjęcie dyskusji na temat: 

a) aktualizacji tzw. Karty Dobrego Sąsiedztwa we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

b) polityki kulturalnej miasta, w szczególności działań Miejskiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – oferta działalności 

jednostek, 

c) sposobu realizacji procesu dydaktycznego (w tym finansowanego ze środków 

zewnętrznych) i wychowawczego w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 

2018/19, informacja o przygotowaniach placówek do kolejnego roku szkolnego 

2019/20, 

d) kryteriów przyjmowania do szkoły i przedszkola dzieci spoza Podkowy Leśnej i 

wpływu na liczebność klas/grup oraz jakość procesu edukacji, 

e) wsparcia seniorów, 

f) zakresu Karty Mieszkańca. 
 

6. Składanie wniosków bieżących i budżetowych, monitorowanie budżetu miasta, 

wyrażanie opinii i stanowisk, opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta – będących w 

kompetencjach Komisji. 
 

7. Realizacja zadań bieżących, mieszczących się w zakresie merytorycznego działania 

Komisji, zleconych przez Radę Miasta oraz podejmowanie tematów, wnoszonych do 

Komisji przez mieszkańców miasta. 
 

8. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2020 – przed końcem 2019 r. 
 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

Załącznik do uchwały  

Nr 30/IV/2019 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 24 stycznia 2019 r.  


