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Protokół  
z Uroczystej Sesji Rad Miejskich Brwinowa, Milanówk a i Podkowy Le śnej 

która odbyła si ę w dniu 16 czerwca 2015 r. 
w „Mateczniku Mazowsze” w Otr ębusach przy ul.  Świerkowej 2  

 

(IX sesja Rady Miasta Podkowa Le śna VII kadencji) 
 

 
 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  
 
Przewodniczący rad miejskich gmin PTO, w kolejności: RM w Brwinowie S. Rakowiecki, 
Przewodnicząca RM Milanówka M. Trębińska i Przewodnicząca RM Podkowa Leśna R. Gabryszuk, 
przywitali Burmistrzów i radnych gmin PTO oraz przybyłych gości, m.in. władze sąsiednich  
gmin, przedstawicieli  powiatu, organizacji pozarządowych i duchowieństwa, pracowników urzędu, 
partnerów oraz mieszkańców PTO. 
 
Następnie Przewodniczący rad miejskich gmin PTO, w kolejności Przewodnicząca RM Milanówka  
M. Trębińska, Przewodnicząca RM Podkowa Leśna R. Gabryszuk, Przewodniczący RM w Brwinowie 
S. Rakowiecki, stwierdzili prawomocność obrad/quorum: 
- obecnych 13 z 14 radnych RM Milanówka (w trakcie obrad, w czasie pomiędzy stwierdzeniem 
quorum a przed głosowaniem projektu uchwały, na salę dotarła radna Milanówka H. Młynarska - 
obecnych 14 radnych), 
- obecnych 9 z 15 radnych RM Podkowa Leśna (nieobecni: K. Tuszyńska-Niezgoda, J. Przybysz,  
  Z. Habierski, M. Horban, S. Dąbrówka, M. Łaskarzewska-Średzińska), 
- obecnych 20 z 21 radnych RM w Brwinowie. 
 
Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki przedstawił porządek obrad w brzmieniu: 
  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Informacja w sprawie prowadzenia obrad. 
3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta         
Ogrodów. 
4. Zamknięcie sesji. 

 
II. Informacja w sprawie prowadzenia obrad  
 
Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki poinformował, że został upoważniony przez  
Przewodniczące RM Milanówka i RM Podkowa Leśna do prowadzenia wspólnych części sesji. 
Wyjaśnił, że ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje procedury głosowania przez rady 
wspólnie, części te będą prowadzone oddzielnie przez przewodniczących poszczególnych rad. Jako 
części wspólne wskazał otwarcie, przedstawienie porządku obrad, debatę nad ucwałą i zamknięcie 
sesji. Jako części identyczne, lecz odrębne, wskazał procedurę stwierdzenia quorum i głosowania. 
Następnie zaproponował przejście do kolejnego punku porządku obrad. 

 
III. Rozpatrzenie uchwały w sprawie okre ślenia kierunków rozwoju Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów 
 
Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki zwięźle przedstawił zebranym informacje o PTO - 
partnerskiej inicjatywie, która swój formalny początek miała w 2010 r., a której początek nieformalny 
sięga roku 2006. W dn. 13 marca 2013 r. gminy podpisały umowę o partnerskiej realizacji niniejszego 
projektu. Celem projektu jest podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów 
partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów wykraczających poza obszar jednej 
gminy. W poszczególnych gminach PTO odbyły się warsztaty zarządzania strategicznego dla 
partnerstwa, których rezultatem było opracowanie strategii i kierunków określających rozwiązywanie 
problemów w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej oraz gospodarki 
wodnej i komunikacji na terenie PTO.  
 
Następnie Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki przekazał głos G. Dziarskiemu - jednemu 
z dwóch moderatorów prowadzących warsztaty strategiczne w gminach. 
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G. Dziarski przekazał informacje o przeprowadzonych w gminach PTO warsztatach (cele, metody 
pracy, temat, uczestnicy, wnioski) oraz o dokumencie pn. „Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru 
Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, który w trakcie warsztatów został 
opracowany. Podał, że jest to dokument o znaczeniu strategicznym, który stanowi podstawę do 
tworzenia szczegółowych strategii sektorowych.  Zaznaczył, że twórcami „Wspólnych kierunków 
rozwoju...” są uczestnicy warsztatów, a nie eksperci zewnętrzni, którzy wystąpili jedynie jako 
moderatorzy. Każdy zapis w wypracowanym dokumencie jest działem spotkań warsztatowych.  
Podkreślił także, że warsztaty służyły budowaniu „skutecznej wspólnoty”, gdzie słowo wspólnota 
oznacza ludzi współpracujących i ufających sobie, a słowo skuteczna to wskaźnik ekonomiczny, który 
wskazuje na osiągnie celów poprzez efektywne działanie. Warsztaty przyniosły swój cel, bo poza 
opracowaniem dokumentu o znaczeniu strategicznym, gminy PTO są o krok bliżej do zbudowania 
skutecznej wspólnoty. 
 
G. Dziarski w swojej wypowiedzi oparł się na prezentacji, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki przedstawił treść projektu uchwały                  
w sprawie przyj ęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcj onalnego 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów  (treść uchwały taka sama dla wszystkich gmin PTO,                        
z wyjątkiem nazwy gminy). Następnie poprosił o przekazanie opinii do uchwały oraz wniosków. 
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca RM Milanówka M. Trębińska poprosiła o przedstawienie opinii 
Komisji Praworządności RM Milanówka na temat  projektu uchwały - opinia komisji pozytywna. 
 
Przewodnicząca RM Podkowa Leśna R. Gabryszuk poprosiła poprosiła o przedstawienie opinii 
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych RM Podkowa Leśna na temat  projektu uchwały 
- opinia komisji pozytywna. 
 
Wobec braku dodatkowych wniosków i opinii Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki 
zarządził  głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca RM Milanówka M. Trębińska przeprowadziła głosowanie imienne – radni RM 
Milanówka w głosowaniu głosami: 12 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymuję się”, przyjęli przedmiotowy 
projekt uchwały – uchwała Rady Miasta Milanówka Nr 50/IX/15. 
 
Przewodnicząca RM Podkowa Leśna R. Gabryszuk przeprowadziła głosowanie – radni RM Podkowa  
Leśna w głosowaniu jednogłośnie przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Rady Miasta 
Podkowa Le śna Nr 43/IX/2015 . 
 
Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki przeprowadził głosowanie – radni RM w Brwinowie  
w głosowaniu jednogłośnie przyjęli przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Rady Miejskiej  
w Brwinowie Nr XII.108.2015. 
 
Po zakończeniu głosowania swoje gratulacje i podziękowania złożyli Przewodniczący rad miejskich  
i Burmistrzowie gmin PTO. 
 
Następnie Burmistrz Gminy Brwinów A. Kosiński, w podziękowaniu za duży wkład pracy i osobiste 
zaangażowanie w przygotowanie projektu PTO, wręczył nagrodę pieniężną p. Katarzynie 
Lewandowskiej – pracownikowi Urzędu Gminy Brwinów.  
 
Kończąc obrady Przewodniczący rad miejskich uroczyście podpisali przyjętą uchwałę,  
a Burmistrzowie podpisali „Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. 
 
 

IV. Zamkni ęcie sesji 
 
Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki zamknął Uroczystą Sesję Rad Miejskich Brwinowa, 
Milanówka i Podkowy Leśnej. 
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Obrady prowadzili: 
- w częściach wspólnych - Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki 
- w części dot. gminy Podkowa Leśna - Przewodnicząca RM Podkowa Leśna R. Gabryszuk 
- w części dot. gminy Milanówek -  Przewodnicząca RM Milanówka M. Trębińska 
- w części dot. gminy Brwinów - Przewodniczący RM w Brwinowie S. Rakowiecki 
 
Protokołowała: Beata Krupa  
 
 
 
 
Tekst uchwały przyj ętej na Uroczystej Sesji Rad Miejskich Brwinowa, Mil anówka i Podkowy 
Leśnej wraz z dokumentem „Wspólne Kierunki Rozwoju Gmi n Obszaru Funkcjonalnego 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” stanowi ącym zał ącznik do uchwały znajduj ą się  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Ra dy Miasta Podkowa Le śna.  
 
Nagranie przebiegu obrad dost ępne w biurze Rady Miasta Podkowa Le śna.  
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia skrótów: 
PTO- Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 
RM w Brwinowie – Rada Miejska w Brwinowie 
RM Milanówka – Rada Miasta Milanówka 
RM Podkowa Leśna – Rada Miasta Podkowa Leśna 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
 
 


