
Uchwała nr ………..2016 
   z ………………. 2016 r. 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
 
w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Ładu Przestrzennego  Rady Miejskiej w Brwinowie. 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i § 59 Statutu Gminy Brwinów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 69-
IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Brwinów (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 213, poz. 7206 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 
 

§1 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady 
Miejskiej w Brwinowie na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plan pracy Komisji Rolnictwa,  Środowiska i Ładu Przestrzennego na rok 2016 

 

1. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie kierowanych 

do Komisji. 

2. Opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego. 

3. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie dotyczących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

4. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów 

oraz innych obiektów. 

5. Analiza aktualności studium. 

6. Opiniowanie projektów i programów dot. rewitalizacji. 

7. Opiniowanie projektów dot. przestrzeni publicznej. 

8. Opiniowanie koncepcji i projektów architektoniczno -  budowlanych projektowanych 

inwestycji gminnych. 

9. Przyjmowanie pism, wniosków i uwag mieszkańców gminy w zakresie przedmiotu 

działania Komisji, wypracowanie opinii i kierowanie wniosków do Rady i Burmistrza. 

10. Monitorowanie funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 

11. Współpraca Komisji z instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami rolnictwa 

i działającymi na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska na terenie gminy, takich jak: 

MODR, ARiMR, Spółka Wodna i MIR. 

12. Monitorowanie  realizacji programu ochrony zwierząt na terenie gminy. 

13. Analiza realizacji budżetu za rok 2015 obejmująca obszary zainteresowania Komisji. 

14. Wspieranie działań poprawiających jakość i estetykę na wsi poprzez wspieranie 

konkursów na bezpieczne gospodarstwo i na najładniejszy ogród, na największe 

warzywo i owoc. 

15. Współdziałanie Komisji w organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych. np. 

dożynki, ogólnopolski zjazd sołtysów. 

16. Monitorowanie realizacji programu usuwania azbestu i wspieranie inicjatyw 

dotyczących ochrony środowiska np. nagłaśnianie informacji  
o biopaliwach, i energii odnawialnej. 

 
17. Analiza realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. w zakresie ładu 

przestrzennego, rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska. 



18. Ścisła współpraca Komisji z organami pomocniczymi gminy – sołtysami w zakresie 

potrzeb mieszkańców, ochrony środowiska i realizacji funduszów sołeckich. 

19. Prace nad projektem budżetu na rok 2017. 

 

 
 
 
 
 


