
                                                                                                                                  

UCHWAŁA  Nr VI/45/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. organizacji ruchu na osiedlu Ługi, 

ustalenia jej składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji 

 
Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506) oraz § 50 i § 51 ust.1 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr 

LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10818 i poz. 11309) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się doraźną Komisję do spraw organizacji ruchu na Osiedlu Ługi                   

w Karczewie, w składzie: 

1) Mateusz Stanaszek; 

2) Piotr Kwiatkowski; 

3) Aleksandra Steppuhn; 

4) Artur Laskus. 

2. Na Przewodniczącego Komisji do spraw organizacji ruchu na Osiedlu Ługi                     

w Karczewie wybrany zostaje Mateusz Stanaszek . 

 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji do spraw organizacji ruchu na Osiedlu Ługi w Karczewie 

będzie: 

1) określenie potrzeb i możliwości poprawy infrastruktury drogowej na Osiedlu Ługi; 

2) określenie możliwości rozbudowy infrastruktury parkingowej na Osiedlu Ługi; 

3) określenie propozycji kompleksowych zmian infrastruktury drogowej pod kątem 

poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Ługi; 

4) weryfikacja możliwości wprowadzenia obecnego planu organizacji ruchu na Osiedlu 

Ługi; 

5) opracowanie propozycji finansowania zmian w organizacji ruchu.  

2. Komisja doraźna powołana zostaje na czas oznaczony i zakończy swoją pracę po 

przedstawieniu Radzie Miejskiej w Karczewie informacji, o których mowa w ust. 1, nie 

później jednak niż w terminie do 30 września 2019 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Karczewie. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona 

może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot 

działania oraz skład osobowy.  

Zadaniem doraźnej komisji będzie podjęcie próby rozwiązania doniosłego społecznie 

problemu dotyczącego organizacji ruchu drogowego na Osiedlu Ługi w Karczewie, w 

związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Kandydat na Przewodniczącego 

Komisji do spraw organizacji ruchu na Osiedlu Ługi w Karczewie został wskazany przez 

Radnych, którzy  zgłosili swoją kandydaturę oraz stali się członkami przedmiotowej Komisji.  

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
 

 


