
UCHWAŁA NR 13/III/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 4 stycznia 2011 r. 
 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej  
na 2011 rok. 

 Na podstawie art. 18 a ust.1 oraz art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (teks jedn. 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. 1990  ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok, stanowiący załącznik 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały  
Nr 13/III/2011  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 4 stycznia 2011 r. 

 
 

RAMOWY  PLAN  PRACY   KOMISJI  ŁADU  PRZESTRZENNEGO , 
 BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ŚRODOWISKA   

NA  2011  ROK. 
 

ZAŁOśENIA  PLANU 
 
1. Zapoznanie się członków Komisji z aktualnym stanem w odniesieniu do następujących 

zagadnień: 
a) studium i MPZP,  
b) SIM, 
c) projekt organizacji ruchu drogowego, 
d) remonty drogowe i inwestycje miejskie, 
e) park & ride, 
f) złomowisko, śmieciowiska  ul. Cicha, ul. Jodłowa, 
g) realizacja zaleceń dotyczących urządzenia Lasu Młochowskiego z 2008 r. 

- termin dla p.1 – I i II  kwartał 2011 r. 
 
2. Analiza stanu cieków wodnych /rowy/Niwka/ oraz wypracowanie propozycji strategii 

działania  - I kw. 
 
3. Analiza gospodarki wodą  -  I kw. 
 
4. Propozycja działań w zakresie zagospodarowania terenu b. MOK-u wraz ze wskazaniem     

moŜliwości pozyskania środków zewnętrznych  -   II kw. 
 

5. Analiza Programu Gospodarki Odpadami /PGO/ w kontekście zmian ustawowych  
ze wskazaniem konsekwencji dla mieszkańców;  propozycje rozwiązań organizacyjnych  
i finansowych dla odbioru liści, odpadów ponad gabarytowych i elektrosprzętu, analiza 
aktualnej sytuacji prac nad systemem  utylizacji azbestu -  I kw. 

 
6. Analiza konsekwencji zmian Ustawy o ochronie przyrody – wypracowanie zasad 

współpracy Rady Miasta i Burmistrza  - II kw. 
 
7. Analiza zagospodarowania parku /LPM/ i Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej  

oraz zaawansowania prac przygotowawczych do rewitalizacji parków, przedstawienie   
propozycji pozyskania środków zewnętrznych  -  II kw. 

 
8. Promocja edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, współpraca ze szkołami, 

MłodzieŜową Radą Miasta i organizacjami społecznymi - II kw.  
 
9. Prace nad projektem budŜetu na 2011 r. /I kw./ oraz przygotowanie propozycji załoŜeń do 

budŜetu na 2012 r. /IV kw./. 
 
10. Analiza problemów bezpieczeństwa i egzekucji prawa miejscowego w Podkowie Leśnej  

- III kw. 
 
11. Opiniowanie projektów uchwał. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 


