
Protokół 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

w dniu 12.06. 2015 r. g. 19.30 
 
Przewodnicząca Małgorzata Stępka po powitaniu radnych, gości i mieszkańców, otworzyła 
posiedzenie, stwierdziła kworum  (5 osób obecnych: Sylwia Dąbrówka-Wodonos, Renata 
Gabryszuk, Olga Jarco, Jarosław Kubicki, Małgorzata Stępka; lista osób obecnych na 
posiedzeniu w załączniku nr 1), następnie przedstawiła porządek posiedzenia. 
 

1. Otwarcie posiedzenia 
2. Informacje na temat projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa 

spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w 
zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej 
i komunikacji” – prezentacja eksperta, p. Grzegorza Olczaka, moderatora warsztatów 
w ramach projektu. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków 
Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 

4. Sprawy różne 
5. Wolne wnioski 
6. Zamknięcie posiedzenia 

 
ad.2. 
Przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka, udzieliła głosu, p. Mirosławowi Olczakowi 
moderatorowi warsztatów w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - 
poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w 
zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i 
komunikacji”. 
Pan Mirosław Olczak na wstępie wyjaśnił, iż w ostatnich latach wytworzył się trend na 
współpracę samorządów i coraz ściślejszych związków, organizowanie usług wspólnymi 
siłami, z perspektywą kilku, kilkunastu lat. Współpraca ta rozpoczęła się jeszcze wcześniej 
wraz z zawarciem porozumienia trzech gmin – Podkowy Leśnej, Milanówka i Brwinowa, w 
formie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Obecny projekt zacieśnienia współpracy, jest 
kontynuacją tego porozumienia pod kątem wnioskowania o uzyskanie środków z Unii 
Europejskiej. 
Podstawą dokumentu, który jest załącznikiem do projektu uchwały, jest opracowanie, 
wypracowane podczas warsztatów. Zawiera on opracowanie kontekstu strategicznego 
dotyczącego planowania i rozwoju PTO oraz kierunki działań w obszarach transportu i 
komunikacji, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, w szeroko pojętej 
sferze społecznej i w sferze gospodarczej. 
Dokument ten powstawał podczas kilku warsztatów: diagnostyczny przy wsparciu Związku 
Miast Polskich, na którym zostały przedstawiona diagnozy dla poszczególnych samorządów, 
ich potencjały gospodarcze. Następnie uczestnicy (mieszkańcy, samorządowcy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy), definiowali problemy dla 
danego obszaru, które w sposób spójny mogłyby być rozwiązane na drodze współpracy w 
ramach projektu. 
Na kolejnych warsztatach zostały określone: misja, wizja, zespół wartości oraz deklaracja 
tożsamości poszczególnych gmin PTO. Zostały też określone elementy wyjątkowości tego 
obszaru, jako ostoja tradycji i poszanowania dziedzictwa kulturowego. Z drugiej strony, aby 
zapobiec tendencjom „ucieczki młodych”, musza być zapewnione elementy nowoczesności, 
dynamizmu, zapewnienia standardów życia takich, aby się chciało tu mieszkać i osiedlać. 
Postawiono też nacisk na aspekt integracji społeczności (chociaż p. Mirosław obserwuje, że 
integracja społeczna w Podkowie Leśnej jest już bardzo zaawansowana, zdecydowanie 



mocniej i korzystniej w porównaniu z innymi samorządami, i nie traktuje tego jako tanie 
pochlebstwo:). 
Określono misję PTO jako identyfikowanie, wykorzystywanie i dynamizowanie sił 
napędowych rozwoju poprzez integrowanie decyzji, działań dla rozwiązywania wspólnych 
problemów. Nie tylko na poziomie sesji Rad Miasta, posiedzeń komisji, ale na poziomie 
operacyjnym, desygnując środki budżetowe na wspólne przedsięwzięcia, ale również podjęcie 
wspólnych działań organizacyjnych na poziomie instytucjonalnym. 
Kolejną kwestią jest stworzenie niepowtarzalnej, rozpoznawalnej w kraju, marki PTO. 
Stworzenie czegoś więcej niż tylko atrakcję turystyczną, z racji renomy i historii. 
Sfera wartości została określona jako:  

• dbanie o kultywowanie tożsamości, kulturowej wyjątkowości całego trójmiasta,  
• ochrona dziedzictwa – przyrodniczego, historycznego, urbanistycznego, kulturowego, 

które się mają odzwierciedlać w podejmowanych decyzjach jak i sposobie realizacji 
podejmowanych działań.  

• dbałość o dobro mieszkańców i komfort ich życia,  
• dbałość o podmiotowość w życiu społecznym,  
• asymilowanie nowych mieszkańców, z uwzględnieniem respektowania tego zestawu 

wartości. 
Kolejną wartością jest współpraca oparta na zasadzie równoprawnych porozumień, więzi 
sąsiedzkich, na zasadzie bycia prekursorem w innowacjach, w rozwiązywaniu wyzwań 
społecznych, ekologicznych, urbanizacyjnych. Przykładem wyzwania ekologicznego jest 
zanieczyszczenie spalinami głównych ulic, na których jest duży ruch pojazdów. 
Zanieczyszczenie powietrza pyłem zostało już dość dokładnie określone i jest przyczyną 
wielu chorób układu oddechowego. 
 
W części szczegółowej dokumentu zostały określone kierunki strategiczne, cel oraz sposób 
realizacji, na poziomie współpracy. W kwestiach komunikacyjnych i transportowych 
szczególnie się daje zauważyć potrzebę spójności – w zakresie dostępności w obszarze PTO 
(osiągnięcie pełnej płynności komunikacyjnej). Priorytetem staje się komunikacja, która 
obniży intensywność ruchu samochodowego, co z kolei wpłynie na zmniejszenie stopnia 
zanieczyszczenia powietrza. Są to zadania rozpisane na kilka lat, począwszy od działań 
koncepcyjnych, skończywszy na inwestycjach, jak chociażby podjęcie wspólnej polityki 
parkingowej. Korzystne są rozwiązania ograniczenia transportu indywidualnego na rzecz 
transportu zbiorowego, szczególnie dążącego do zmniejszenia emisji spalin (np. pojazdów 
elektrycznych czy hybrydowych). Ważną kwestią jest sprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, z podkreśleniem interesów pieszych i rowerzystów, alternatywne środki 
komunikacji (stacje rowerów miejskich, usprawnienie dostępności do komunikacji szynowej). 
Spójny system transportu komunikacji zbiorowej jest wyzwaniem, które warto podjąć w 
pierwszej kolejności. Ścieżki rowerowo – piesze, zastosowanie lepszych technologii budowy 
dróg, to kolejne etapy. 
Poza tym: 

• Planowanie przestrzenne – współpraca w tym zakresie – opracowanie wspólnych 
wytycznych i ukierunkowań przy planowaniu.  

• Estetyka przestrzeni publicznej, rewitalizacje przestrzeni, stworzenie „korytarzy” 
ekologicznych o określonych funkcjach do wykorzystania przez mieszkańców.  

• Upowszechnianie wiedzy ekologicznej – promowanie korzystnych zachowań. 
• Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
• Ograniczenie skutków zaburzeń stosunków wodnych 
• Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej 
• Promocja zdrowia 
• Porządek publiczny 
• Bezpieczeństwo 



 
Dobra diagnoza społeczna oraz podjęcie działań prewencyjnych, efektywne udzielanie 
wsparcia osobom czy całym rodzinom, wymaga skoordynowania działań ośrodków pomocy 
społecznej, organizacji pozarządowych, wolontariatu, rozwinięcie pomocy sąsiedzkiej. 
Uzyskany efekt synergii będzie wielokrotnie zwiększał efektywność i skuteczność 
podejmowanych działań. Kluczową sprawą w zakresie pomocy jest właściwa informacja jak 
również zdjęcie odium „wstydliwości” korzystania z pomocy. Innowacyjnym pomysłem w 
tym zakresie jest powołanie  Centrum Integracji Społecznej, integrującym społeczność, 
aktywizującym w zakresie współpracy, współegzystowania, a nie wyłącznie wypłacanie 
zasiłków. 
 
Profilaktyka zdrowotna to utrwalanie nawyków zdrowego stylu życia, poszerzanie 
świadomości.  
 
Porządek publiczny i bezpieczeństwo - to przede wszystkim pełne bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży, rozwijanie systemu monitoringu wizyjnego, zapewnienie wysokiej skuteczności i 
efektywności policji, współpraca sąsiedzka. 
 
W sferze edukacyjnej – kultury fizycznej i rekreacyjnej, oświaty i wychowania, stworzenie 
skoordynowanej, na najwyższym poziomie sieci placówek (szczególnie ważne w obliczu niżu 
demograficznego). 
Edukacja przez całe życie – to kolejna potrzeba współczesnych realiów życia. 
 
Sport i rekreacja to kwestia powiązania marki PTO ze zdrowym trybem życia. 
 
W obszarze kultury została wyliczona cała gama działań, wdrożenie marki PTO, włączenie 
mieszkańców w wydarzenia kulturalne (kultura – potencjalnym źródłem dochodu), 
zacieśnienie więzi kulturowych, zapewnienie oferty kulturalnej dla jak najszerszej grupy 
społecznej. 
 
Aktywność społeczna, integracja mieszkańców oraz praca nad tożsamością lokalną, nad 
patriotyzmem lokalnym, powstanie społeczności zintegrowanej, świadomej swojej wartości, 
przywiązanej do miejsca zamieszkania, samoorganizacja grup mieszkańców. 
 
Budowa wspólnych obiektów takich jak cmentarz komunalny. 
 
W sferze gospodarczej określono kierunki: 

• Zwiększanie liczby trwałych miejsc pracy 
• Wsparcie rozwoju nowoczesnych branż 
• Poprawa stanu atrakcyjności inwestycyjnej, z racji bliskości metropolii 
• Wdrożenie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, jako atrakcyjnego sposobu 

rozwijania nowych usług, pozyskiwania inwestorów 
• Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, mikroprzedsiębiorstw – włączenie do 

działań LGD,  
• uaktywnienie organizacji przedsiębiorców 
• realizowanie zadań z zakresu promocji gospodarczej – odciążanie samorządów 
• dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań przedsiębiorców 
• działania gospodarcze z zakresu tzw. srebrnej ekonomii – szereg usług 

ukierunkowanych na osoby w wieku emerytalnym 
• energooszczędne technologie 

 
Przedstawiciel Towarzystwa PMOPL, p. Jacek Wojnarowski pogratulował stworzenia tak 
obszernego dokumentu i wyraził opinię, iż język, jakim został on napisany, jest bardzo 



przejrzysty i czytelny, dobrze oddający uwarunkowania poszczególnych gmin. Gorąco 
popiera pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. 
Pan Mirosław Olczak  podziękował i poinformował, że koncepcja takiego przedstawienia 
dokumentu jako sprawozdania z warsztatów, jest autorstwa Grzegorza Dziarskiego, drugiego 
moderatora warsztatów, więc z przyjemnością przekaże mu te pochwały. 
Podobne porozumienia realizuje wiele gmin, szczególnie wokół miast wojewódzkich, ale 
również na terenie województwa mazowieckiego np. Płońsk, gmina i powiat. 
 
ad. 4 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Wynik głosowania: 
 
5 za 
0 przeciw 
0 wstrzymujących się 
 
ad. 5 
 
W sprawach różnych przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka, przypomniała o  
głosowaniu w sprawie nadania imienia gimnazjum w Podkowie Leśnej. 
 
Przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka, przypomniała również o dwóch projektach uchwał 
będących w trakcie konsultacji społecznych: 

1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Podkowa Leśna,  

2. projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

 
Termin zakończenia konsultacji upływa 23 czerwca br., jest wiec jeszcze trochę czasu na 
zgłoszenie uwag i propozycji. 
 
ad. 6 
 
Dyrektor Szkoły KIK, p. Grzegorz Dąbrowski, przedstawił wniosek o nadanie honorowego 
obywatelstwa, panu Włodkowi Pawlikowi, wybitnemu pianiście i kompozytorowi 
jazzowemu, mieszkańcowi Podkowy Leśnej.  
 
Pismo w sprawie wniosku wraz z uzasadnieniem zostanie skierowane do Rady Miasta i 
Burmistrza Miasta 
 
 ad. 7 
Przewodnicząca, p. Małgorzata Stępka, zamknęła posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Małgorzata Stępka 


