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Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku stanowi podsumowanie działalności Burmistrza 

Miasta Podkowa Leśna w sprawozdawanym okresie, a zarazem wszechstronne źródło wiedzy  

o mieście. Podobnie jak w roku ubiegłym dokument zawiera w szczególności informacje o realizacji 

polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Podkowa Leśna i budżetu partycypacyjnego, 

pełniąc zatem funkcję sprawozdawczą zarówno dla organu stanowiącego, jak i dla wspólnoty lokalnej.  

Istotą raportu jest również jego funkcja partycypacyjna, mająca umożliwić mieszkańcom włączenie się 

w dyskusję na temat spraw publicznych i funkcjonowania miasta. Dokument jest rozpatrywany 

podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium włodarzowi. Zgodnie z wolą ustawodawców, nad treścią raportu przeprowadza się 

debatę, w której mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy, którzy złożą Przewodniczącemu Rady 

pisemne zgłoszenia poparte podpisami.  

W ubiegłym roku z możliwości zabrania głosu skorzystało kilku mieszkańców; mam nadzieję,  

że również w tym roku znajdą się chętni do podjęcia dyskusji, którą inicjuje raport. 
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1 PODKOWA LEŚNA I PODKOWIANIE 

1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Miasto Podkowa Leśna położone jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie 

grodziskim; wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej. Sąsiaduje z gminami 

powiatu grodziskiego (Miasto Milanówek) oraz pruszkowskiego (Miasto i Gmina Brwinów oraz 

Gmina Nadarzyn).  

Powierzchnia miasta wynosi 1011 ha – część zurbanizowana zajmuje ok. 411 ha, a kompleks Lasu 

Młochowskiego ok. 600 ha.  

Historia Miasta Podkowa Leśna sięga początków ubiegłego wieku. Wtedy to z Anglii przyszła idea 

budowy miast ogrodów, które łączyłyby zalety miast i wsi. Założenia koncepcji stworzonej przez 

Ebenezera Howarda były punktem odniesienia dla Antoniego Jawornickiego przy tworzeniu planu  

Podkowy Leśnej w 1925 r.  

Rysunek 1 Plan Miasta Podkowa Leśna sporządzony przez Antoniego Jawornickiego z 1925 r. 

 

Planując miasto A. Jawornicki wykorzystywał istniejącą topografię terenu, w którą wpisał 

geometryczny układ ulic, wyznaczył tereny przeznaczone pod zabudowę oraz pierścień zieleni od 

wschodu otaczający centrum miasta. 

W 1927 r. miasto zostało podzielone na dwie części przez kolej EKD, która połączyła Warszawę  

z Grodziskiem Mazowieckim. Przystanek Podkowa Leśna zlokalizowany jest ok. 25 km od stolicy.  

W 1981 r. układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń miasta zostały objęte ochroną konserwatorską 

poprzez wpis do rejestru zabytków i do dziś wyróżniają Podkowę Leśną na tle okolicznych 

miejscowości.  
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1.2 DEMOGRAFIA 

Według danych ewidencji ludności, w okresie od początku do końca 2019 r., liczba mieszkanek  

i mieszkańców Podkowy Leśnej zmniejszyła się o 30 osób i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 

3.797 osób, w tym 2.016 kobiet i 1.781 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosiła ok. 949 osób na km2. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1) liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 355 osób,  

a liczba mieszkańców – 397, 

2) liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 1.054 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1.026, 

3) liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 607, a liczba mieszkańców: 358. 

Wykres 1 Struktura mieszkańców według wieku i płci 

 

W 2019 r., podobnie jak w roku poprzedzającym, w mieście narodziło się 29 osób, w tym  

18 dziewczynek i 11 chłopców. W analogicznym okresie zmarło 35 osób (w stosunku do 51 osób  

w roku 2018), w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. był ujemny.  

Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowią 19,81% ogółu mieszkańców miasta; w tej grupie 

mieszkańców przeważają chłopcy.  
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Wykres 2 Struktura dzieci i młodzieży według wieku i płci 

 

Grupa najmłodszych dzieci – w wieku do 2 lat – obejmuje 94 osoby, w tym 43 chłopców oraz  

51 dziewczynek. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat, wynosi 170 osób, w tym  

99 chłopców i 71 dziewczynek. 520 mieszkańców miasta to dzieci i młodzież w wieku szkolnym – od 

7 do 18 lat.  

Jedną czwartą mieszkańców miasta (25,41%) stanowią seniorzy, tj. kobiety oraz mężczyźni, którzy 

ukończyli odpowiednio 60. bądź 65. rok życia. Ta grupa wiekowa liczy 965 osób, z czego 62,90%  

to kobiety. Nie biorąc pod uwagę zmiennej jaką jest płeć, liczba mieszkańców Podkowy Leśnej  

w wieku powyżej 70 lat prezentuje się następująco: 

1) 70 - 74 lata – 254 osoby, 

2) 75 - 79 lat – 137 osób, 

3) 80 - 84 lata – 111 osób, 

4) 85 - 89 lat – 61 osób, 

5) powyżej 90 lat – 44 osoby.    

Miasto Podkowa Leśna, według danych dotyczących zameldowań na pobyt stały i czasowy, 

zamieszkują przedstawiciele 14 narodowości: amerykańskiej, austriackiej, belgijskiej, brytyjskiej, 

francuskiej, irlandzkiej, kanadyjskiej, kirgiskiej, niemieckiej, polskiej, rumuńskiej, słowackiej, 

ukraińskiej, węgierskiej. W ogólnej liczbie mieszkańców 3.730 osób to obywatele polscy, a jedna 

osoba ma nieustalone obywatelstwo.  
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2 WŁADZE MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Organ władzy wykonawczej obejmując urząd ma pewną wizję rozwoju miasta oraz określone sposoby 

dążenia do jej realizacji. Do swoich zamiarów musi jednak przekonać organ stanowiący, który  

w drodze uchwał zatwierdza proponowane strategie i plany rozwojowe. Jakość i sprawność 

zarządzania miastem, w szczególności realizacji zadań publicznych, zależy zatem od współpracy  

i wzajemnego zrozumienia pomiędzy radnymi a burmistrzem.  

Sylwetki władz samorządowych Miasta Podkowa Leśna przedstawiono poniżej.  

2.1 BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA WRAZ Z URZĘDEM MIASTA 

PODKOWA LEŚNA 

 

Artur Tusiński 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

 

Kieruje bieżącymi sprawami miasta  

i reprezentuje je na zewnątrz.  

 

Wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego w stosunku do pracowników 

Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. 
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Kierownictwo Urzędu Miasta Podkowa Leśna według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. prezentowało 

się następująco.  

 

Małgorzata Smysło 

Sekretarz Miasta Podkowa Leśna 

Kierownik Referatu Organizacyjnego  

i Spraw Społecznych 

Zajmuje się problematyką 

zapewnienia sprawnej organizacji 

pracy i właściwego 

funkcjonowania Urzędu. 

 

Agnieszka Czarnecka 

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna 

Kierownik Referatu Finansowego 

Odpowiada za całokształt polityki 

finansowej Miasta, prognozują, 

koordynując oraz sprawując nadzór 

nad gospodarką finansową.  

 

Katarzyna Lubecka-Figiel 

Kierownik Referatu Infrastruktury 

Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Nadzoruje zadania z zakresu  

m.in. inwestycji, gospodarki 

wodnej, ochrony środowiska, 

gospodarki odpadami, zamówień 

publicznych, utrzymania czystości  

i porządku w mieście, gospodarki 

nieruchomościami i ładu 

przestrzennego. 
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2.2 RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

W skład Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji wchodzi 14 radnych wybranych w wyborach 

samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. oraz jedna radna wybrana w wyborach uzupełniających 

w kwietniu 2019 r.  

 

Małgorzata Łaskarzewska 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 1 

Przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Rewizyjnej  

oraz  Komisji Gospodarki  

i Rozwoju 

 

Magdalena Eckhoff 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 2 

Przewodnicząca Komisji 

Spraw Społecznych 

 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji 

 

Bożena Majewska 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 3 

Przewodnicząca Komisji 

Gospodarki i Rozwoju 

 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji 

 

Anna Olejniczak-Siara 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 4 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Rewizyjnej oraz  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Członek Rady Społecznej 

działającej przy Szpitalu 

Zachodnim w Grodzisku 

Mazowieckim 

 

Wojciech Sancewicz 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 5 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Rewizyjnej  

oraz Komisji Spraw 

Społecznych 
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Małgorzata Janus 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 6 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Podkowa 

Leśna 

 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Spraw Społecznych 

 

Alicja Rotfeld-Paczkowska 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 7 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Gospodarki  

i Rozwoju oraz Komisji 

Spraw Społecznych 

 

Członek Rady Muzeum 

działającej przy Muzeum 

im. A. i J. Iwaszkiewiczów  

w Stawisku 

 

Dąbrówka Smolny 

KWW Podkowiańscy Pozytywiści 
okręg 8 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Gospodarki  

i Rozwoju 

 

Karolina Likhtarovich 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 9 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji oraz Komisji 

Spraw Społecznych 

 

Michał Gołąb 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 10 

Przewodniczący Rady 

Miasta Podkowa Leśna 
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Paweł Dziekański 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 11 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Spraw Społecznych 

 

Sławomir Lasota 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 12 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Gospodarki  

i Rozwoju 

 

Wojciech Żółtowski 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 13 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji oraz Komisji 

Gospodarki i Rozwoju 

 

Edyta Barucka 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 14 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Spraw Społecznych 

 

Jacek Matłacz 

KWW Mieszkańcy dla Podkowy 
okręg 15 

Uczestniczy w pracach 

Komisji Gospodarki  

i Rozwoju oraz Komisji 

Spraw Społecznych 

 

W 2019 r. radni złożyli dwie interpelacje do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Interpelacje 

dotyczyły odpadów zielonych oraz wyeliminowania pyłu cementowego w ul. Słowackiego. 

Jednym z punktów porządku obrad sesji Rady Miasta są tzw. „Interpelacje i zapytania radnych”. 

Radni chętnie korzystają z możliwości ustnej komunikacji z Burmistrzem Miasta, kierując 

bezpośrednie zapytania dotyczące interesujących ich zagadnień.  
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2.3 REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta 

jest organem wykonawczym gminy i należy do niego m.in. wykonywanie uchwał Rady Miasta. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta, przy pomocy 

Urzędu Miasta, realizował uchwały podjęte przez Radę Miasta w 2019 r. w sposób określony 

uchwałami. 

W 2019 r. odbyło się 10 sesji Rady Miasta, na których podjęto 89 uchwał. 29 uchwał to akty prawa 

miejscowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta. Uchwały będące aktami 

prawa miejscowego dodatkowo były przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego (art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). 

Podjęte przez Radę Miasta uchwały Burmistrz Miasta zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym przekazywał w terminie do 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa (RIO). Trzy uchwały zostały unieważnione w ramach postępowania nadzorczego  

w całości (jedna przez RIO, dwie przez Wojewodę Mazowieckiego) i dwie częściowo (przez RIO). 

Rozstrzygnięcia opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wykaz podjętych w 2019 roku uchwał, których wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta 

Podkowa Leśna wraz z informacjami o ich wykonaniu przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji w 2019 r., których wykonanie 

powierzono Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna  

Lp. 
Numer uchwały  

i data podjęcia 
Przedmiot Informacja o wykonaniu 

1 31/IV/2019  

z dn. 24.01.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 – 2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

2 32/IV/2019  

z dn. 24.01.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 06.02.2019 

r. poz. 1761. Wykonano. 

3 33/IV/2019  

z dn. 24.01.2019 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia do 

złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

przyjęcia do realizacji, określonego we 

wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia 

pn. „Opracowanie strategii elektromobilności 

w Mieście Podkowa Leśna” 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wniosek został 

złożony i uzyskał 

dofinansowanie. Umowa 

została podpisana, jest  na 

etapie realizacji.  

4 34/IV/2019  

z dn. 24.01.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 

2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą 

od dnia 01.01.2019 r. 

Wykonano. 
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5 35/IV/2019  

z dn. 24.01.2019 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

w zakresie dożywiania  w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo  świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów 

objętych wieloletnim rządowym programem  

„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 06.02.2019 poz. 

1762. Weszła w życie 

21.02.2019 r. z mocą 

obowiązującą od 01.01.2019 r. 

Zmieniona uchwałą Nr 

50/V/2019 z 14.03.2019 r.  

Jest w trakcie realizacji. 

6 36/IV/2019  

z dn. 24.01.2019 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

osłonowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2023 w mieście Podkowa 

Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą 

od 01.01.2019 r. Zmieniona 

uchwałą Nr 51/V/2019 z 

14.03.2019 r. Jest w trakcie 

realizacji. 

7 37/IV/2019  

z dn. 24.01.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego programu 

wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 

2019 –2021 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą 

od 01.01.2019 r. Jest w trakcie 

realizacji. 

8 40/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

9 41/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 02.04.2019 

r. poz. 4222. Wykonano. 

10 44/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Miasta Podkowa Leśna” 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.04.2019 r. poz. 

4541. Weszła w życie 

23.04.2019 r. Zmieniona 

uchwałą Nr 57/VI/2019  

z 25.04.2019 r. Zapisy 

uchwały są realizowane. 

11 45/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 

drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 08.04.2019 

r. poz. 4542. Wykonano. 

12 46/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia Partnerskiego dotyczącego 

projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart 

Town” przeznaczonego do dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 

Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

oraz ze środków z budżetu państwa 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Umowa została 

zawarta. Projekt jest w trakcie 

realizacji. 

13 47/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez 

Miasto Podkowa Leśna od Województwa 

Mazowieckiego zadania zarządzania częścią 

drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Podpisano 

porozumienie w dniu 

20.05.2019 r. 

14 48/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

uczelnie oraz ustalenia specjalności i form 

kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach 

oświatowych, dla których organem 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą 

od 01.01.2019 r. Wykonano. 
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prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 

15 49/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 02.04.2019 r. poz. 

4223. Weszła w życie 

17.04.2019 r. Realizowana 

corocznie. 

16 50/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 

stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów dla osób, 

dzieci i uczniów objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 02.04.2019 r. poz. 

4224. Weszła w życie 

17.04.2019 r. z mocą 

obowiązującą od 01.01.2019 r. 

Jest w trakcie realizacji. 

17 51/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/2019  

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 

stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego osłonowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w 

mieście Podkowa Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą 

od 01.01.2019 r. Jest w trakcie 

realizacji. 

18 52/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie wysokości diet za udział w pracach 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

Unieważniona 

rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Maz. z 17.04.2019 

r. 

19 53/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i ustalenia stawki tej opłaty oraz  ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa 

Leśna 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 02.04.2019 r. poz. 

4225. Weszła w życie 

17.04.2019 r. z mocą 

obowiązującą od 01.05.2019 r. 

Częściowo unieważniona 

uchwałą RIO Nr 9.161.2019  

z 16.04.2019 r. W pozostałej 

części uchwała jest 

realizowana, stawki za odpady 

liczone są od m3 wody. 

20 54/V/2019  

z dn. 14.03.2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i miejsca składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna 

oraz określenia warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 02.04.2019 r. poz. 

4226. Weszła w życie 

17.04.2019 r. z mocą 

obowiązującą od 01.05.2019 r. 

Częściowo unieważniona 

uchwałą RIO Nr 9.162.2019  

z 16.04.2019 r. Zmieniona 

uchwałą Nr 73/VIII/2019  

z 27.06.2019 r. Wzór 

deklaracji jest stosowany. 

21 55/VI/2019  

z dn. 25.04.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

22 56/VI/2019  

z dn. 25.04.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 08.05.2019 

r. poz. 6025. Wykonano. 
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23 57/VI/2019  

z dn. 25.04.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

Podkowa Leśna” 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.05.2019 poz. 

6026. Weszła w życie 

23.05.2019 r. Zapisy uchwały 

są realizowane.  

24 58/VI/2019  

z dn. 25.04.2019 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  na terenie Miasta Podkowa Leśna 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.05.2019 poz. 

6027. Weszła w życie 

23.05.2019 r. Program jest 

realizowany. 

25 59/VI/2019  

z dn. 25.04.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji 

ruchu drogowego na terenie Miasta Podkowa 

Leśna mających na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz 

zachęcanie do korzystania z roweru na terenie 

Miasta Podkowa Leśna  

Uchwała intencyjna 

(inicjatywa uchwałodawcza 

radnego). Weszła  

w życie z dniem podjęcia. 

Przedstawione propozycje 

uwzględniane będą w zakresie 

możliwym i dopuszczalnym 

prawem na etapie 

opracowywania nowych 

organizacji ruchu, w tym przy 

okazji wprowadzania Strefy 

Płatnego Parkowania. 

26 60/VI/2019  

z dn. 25.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic 

ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.05.2019 r. poz. 

6028. Weszła w życie 

01.09.2019 r. Wykonano. 

27 61/VI/2019  

z dn. 25.04.2019 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 08.05.2019 r. poz. 

6029. Weszła w życie 

23.05.2019 r. Jest w trakcie 

realizacji. 

28 63/VII/2019  

z dn. 30.05.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

29 64/VII/2019  

z dn. 30.05.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 18.06.2019 

r. poz. 7660. Wykonano. 

30 65/VII/2019  

z dn. 30.05.2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 18.06.2019 r. poz. 

7661. Weszła w życie 

03.07.2019 r. Zapisy uchwały 

są realizowane. 

31 66/VII/2019  

z dn. 30.05.2019 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z systemu 

Podkowiański Rower Miejski (PROM) na 

terenie Miasta Podkowa Leśna 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 18.06.2019 r. poz. 

7662. Weszła w życie 

03.07.2019 r. Opłaty są 

naliczane od 18.07.2019 r. 

32 67/VII/2019  

z dn. 30.05.2019 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi 

Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 

84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta-

Ogrodu Podkowa Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. Po 

rozpoznaniu sprawy WSA 

stwierdził nieważność MPZP 

dla części leśnej jednej  

z działek. 
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33 71/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 – 2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

34 72/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 10.07.2019 

r. poz. 8572. Wykonano. 

35 73/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i miejsca składania deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz 

określenia warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 10.07.2019 r. poz. 

8573. Weszła w życie 

25.07.2019 r. Wzór deklaracji 

jest stosowany. 

36 74/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, 

nieruchomości położonej w Mieście Podkowa 

Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. W dniu 

28.06.2019 r. podpisano 

umowę na okres od 

01.07.2019 do dnia 07.08.2020 

r. 

37 75/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę nieruchomości na okres 

kolejnych 5 lat 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. W dniu 

22.08.2019 r. podpisano 

umowę dzierżawy na okres od 

dn. 01.09.2019 r. do dn. 

31.08.2024 r. 

38 76/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości oraz 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. W dniu 

22.08.2019 r. podpisano 

umowę dzierżawy na okres od 

dn. 01.09.2019 r. do dn. 

31.08.2024 r. 

39 77/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia oraz obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu  

i szkole podstawowej, dla których Miasto 

Podkowa Leśna jest organem prowadzącym 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 10.07.2019 r. poz. 

8574. Weszła w życie 

01.09.2019 r. Zapisy uchwały 

są realizowane. 

40 79/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych oraz zasad ich przyznawania 

Inicjatywa uchwałodawcza 

radnej. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 10.07.2019 

r. poz. 8575. Weszła w życie 

25.07.2019 r., z mocą 

obowiązującą od 01.08.2019 r. 

Unieważniona 

rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Maz. z 01.08.2019 

r. 

41 80/VIII/2019  

z dn. 27.06.2019 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi 

mieszkańca  na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady 

Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 

r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

ustalenia stawki tej opłaty oraz  ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od domku 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Skargę przekazano 

do WSA. Rozprawa jeszcze 

nie odbyła się. 
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letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa 

Leśna 

42 85/X/2019  

z dn. 26.09.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

43 86/X/2019  

z dn. 26.09.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 04.10.2019 

r. poz. 11506. Wykonano. 

44 87/X/2019  

z dn. 26.09.2019 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2020 r. 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 04.10.2019 r. poz. 

11507. Weszła w życie 

01.01.2020 r. Podatek jest 

naliczany według 

uchwalonych stawek.  

45 88/X/2019  

z dn. 26.09.2019 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin przy realizacji zadania polegającego na 

aktualizacji obszaru i granic aglomeracji 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Porozumienie 

podpisano w dn. 16.10.2019 r. 

46 89/X/2019  

z dn. 26.09.2019 r. 

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacji autobusowej przy 

drodze powiatowej nr 1502W (ul. 

Brwinowska) w Podkowie Leśnej 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Jest w trakcie 

realizacji. 

47 90/XI/2019  

z dn. 24.10.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 – 2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

48 91/XI/2019  

z dn. 24.10.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 04.11.2019 

r. poz. 12371. Wykonano.  

49 92/XI/2019  

z dn. 24.10.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych 

Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej 

statutu 

Zmieniona uchwałą Nr 

102/XII/2019 z 28.11.2019 r. - 

opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 06.12.2019 r. poz. 

14427 - weszła w życie 

21.12.2019 r. Zapisy uchwały 

są realizowane.  

50 93/XI/2019  

z dn. 24.10.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta Podkowa Leśna 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Jest w trakcie 

realizacji. 

51 94/XI/2019  

z dn. 24.10.2019 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia do 

złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

przyjęcia do realizacji określonego we 

wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia 

pn. „Retencja wód opadowych w Podkowie 

Leśnej” 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wniosek nie został 

złożony. Kryterium dostępu 

dot. gęstości zaludnienia nie 

zostało spełnione, gdyż 

zgodnie z wytycznymi Las 

Młochowski wlicza się  

w obszar powierzchni Gminy 

zaniżając faktyczną gęstość 

zaludnienia. 

52 95/XI/2019  

z dn. 24.10.2019 r. 

w sprawie przygotowania planu „Adaptacja 

Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu” 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. J.w. - obie uchwały 

dotyczyły tego samego 

projektu. 

53 98/XII/2019  

z dn. 28.11.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 – 2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 
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54 99/XII/2019  

z dn. 28.11.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 06.12.2019 

r. poz. 14428. Wykonano. 

55 100/XII/2019  

z dn. 28.11.2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia  dotacji 

celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na 

zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” 

służące ochronie powietrza, związane  

z wymianą kotłów lub palenisk opalanych 

paliwem stałym na kotły kondensacyjne 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 06.12.2019 r. poz. 

14429. Unieważniona 

rozstrzygnięciem Kolegium 

RIO z 19.12.2019 r. (uchwała 

Nr 27.398.2019). 

56 101/XII/2019  

z dn. 28.11.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Miasta Podkowa Leśna na rok 2020  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Jest w trakcie 

realizacji. 

57 102/XII/2019  

z dn. 28.11.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej „Centrum Usług 

Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz 

nadania jej statutu 

Opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 06.12.2019 r. poz. 

14430. Weszła w życie 

21.12.2019 r. Zapisy uchwały 

są realizowane.  

58 109/XIII/2019  

z dn. 17.12.2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 – 2028 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

59 110/XIII/2019  

z dn. 17.12.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

Podkowa Leśna na 2019 rok 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 07.01.2020 

r. poz. 101. Wykonano. 

60 111/XIII/2019  

z dn. 17.12.2019 r. 

w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2019 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

61 112/XIII/2019  

z dn. 17.12.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2040 

Weszła w życie z dniem 

01.01.2020 r. Zmieniona 

uchwałą 126/XVI/2020  

z 02.04.2020 r. Jest w trakcie 

realizacji.  

62 113/XIII/2019 z dn. 

17.12.2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 

2020 rok 

Weszła w życie z dniem 

01.01.2020 r. Opublikowana  

w Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 07.01.2020 r. poz. 102. 

Zmieniona uchwałą Nr 

127/XVI/2020 z 02.04.2020 r. 

Jest w trakcie realizacji. 

63 115/XIII/2019 z dn. 

17.12.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą 

Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki  

w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego 

punktu katechetycznego 

Weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą 

od 01.09.2019 r. Zapisy 

uchwały są realizowane. 

  

  



 

 
 24 

 

03.

. 
Informacje 

finansowe 

i inwestycyjne 



 

 
 25 

3 INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE 

3.1 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PODKOWA LEŚNA NA 2019 R. 

Budżet Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 25/III/2018 Rady Miasta 

Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r.  

3.1.1 Dochody 

Plan dochodów budżetu, według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r., wynosił 31.287.613,00 zł.  

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę 2.397.014,75 zł. Zwiększony plan wynikał 

głównie z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania 

zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań 

zleconych oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Rad Gmin, 

Parlamentu Europejskiego i Wyborów do Sejmu i Senatu.  

 

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wynosił 33.684.627,75 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 

34.666.635,21 zł, tj. 102,92 % planowanej kwoty. W tym dochodów bieżących wpłynęło 

33.865.520,34 zł, tj. 102,74 % planu, oraz 801.114,87 zł dochodów majątkowych, tj. 111,08 % planu. 

  

Wykres 3 Struktura dochodów według źródeł 

 

Jak widać największe dochody miasto uzyskuje z udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Tak ważne jest zatem aby mieszkańcy opłacali podatki w naszym mieście ponieważ to 
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wprost proporcjonalnie przekłada się na posiadane środki na zaspokojenie potrzeb osób tu 

mieszkających. Drugim dużym źródłem dochodów jest subwencja oświatowa, która stanowi 21,25% 

wszystkich dochodów. Jednocześnie stanowi ona 71% wszystkich wydatków na oświatę  

i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą. Co oznacza, że miasto rokrocznie dokłada 

ok. 30 % wydatków na zadania związane z oświatą. 

Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 9130,01 zł/osobę.  

W 2019 roku do miasta wpłynęły następujące środki zewnętrzne: 

1) kwota 281.954,04 zł dofinansowania w ramach umowy RPMA.04.03.02-14-6161/16  

na  budowę ścieżek rowerowych (etap I) w partnerstwie gmin, 

2) kwota 321.779,40 zł dofinansowania w ramach umowy RPMA.04.02.00-14-5420/16-00  

na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, 

3) kwota 9.842,71 dofinansowania w ramach umowy DPT/BOG-II/POPT/115/15 na dodatek dla 

pracownika realizującego zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

4) kwota 21.796,10 zł dofinansowania ze środków RPOWM z Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizacji przez Szkołę Podstawową w Podkowie Leśnej projektu „Akademia 

Otwartego Umysłu” (zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły). 

 

 

Zaległości w płatnościach wobec miasta z różnych tytułów wynoszą na dzień 31 grudnia 2019 r.  

łącznie 1.053.880,04 zł. Struktura tych zaległości w stosunku do zaległości ogółem przedstawia się 

następująco: 

1) zaległości  z tytułu podatków i opłat lokalnych - 56,15% zaległości ogółem, w tym: 

a) zaległości w opłatach z tytułu podatków od nieruchomości - 26,6% zaległości ogółem,  

b) zaległości z opłat za odpady komunalne - 17,07%,  

c) podatek transportowy - 7,45%,  

d) spadki i darowizny - 1,3%. 

2) zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 20,18%, 

3) zaległości z tytułu opłat wodno-kanalizacyjnych - 19,73%, 

4) zaległości z tytułu dochodów z mienia gminy - 3,69%, z czego największą część stanowią 

zaległości najemców lokali komunalnych i socjalnych, 

5) pozostałe zaległości - 0,24%, są to zaległości we wpłacie udziału w podatku PIT od 

Ministerstwa Finansów. 

 

Celem wyegzekwowania należności podatkowych wystawiane są tytuły wykonawcze, które są 

kierowane do Urzędu Skarbowego. Na koniec 2019 roku wystawione tytuły wykonawcze opiewały na 

70% zaległości.   

Zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych kierowane są na drogę sądową. Obecnie prowadzone są 

postępowania sądowe zabezpieczające 40% zaległości z tego tytułu. 

3.1.2 Wydatki 

Jak już wcześniej wspomniano plan wydatków budżetu Miasta Podkowa Leśna na dzień 1 stycznia 

2019 r. wynosił 34.448.609,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 

34.696.879,52 zł., w tym: 

1) plan wydatków bieżących - 30.559.777,40 zł, 

2) plan wydatków inwestycyjnych - 4.137.102,12 zł. 
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Wydatkowano kwotę 30.881.376,85 zł (89% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 

27.214.038,70 zł (89,05% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.667.338,15 zł (88,65% 

planu). 

Wykres 4 Struktura wydatków według działów 

 

Jak widać w powyższych wyliczeniach miasto największe środki przeznacza na zadania z zakresu 

oświaty (33,5%), z czego dofinansowanie w postaci subwencji oświatowej wynosi zaledwie 71%. 

Ponadto znaczną część wydatków stanowią środki na pomoc społeczną i rodzinę (14,9%), z czego 

79% tych środków pochodzi z dotacji na zadania zlecone lub dotacji na zadania własne. Miasto 13,8% 

posiadanych środków przeznacza na gospodarkę komunalną. W jej zakres wchodzą działania głównie 

z obszaru gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie 

zieleni oraz oświetlenie ulic. Na transport i łączność, w tym na drogi gminne, miasto przeznacza 

10,5% środków i to zarówno na utrzymanie bieżące, jak i inwestycje. Pozostałe obszary, w których 

wydatkowano środki, stanowią ponad 27,3% i są to: administracja  publiczna – 11,2%, kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,3%, gospodarka mieszkaniowa – 2,9%, różne rozliczenia (tzw. 

Janosikowe) – 3,5%, gospodarka zaopatrzenia w wodę – 1,3% oraz pozostałe dziedziny – 3,1 %. 

3.1.3 Zobowiązania 

W budżecie miasta na 2019 rok pierwotnie zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek  

w wysokości 3.160.996,72 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zmieniony i nie przewidywał 

zaciągnięcia zobowiązań, a planowany deficyt miał zostać pokryty z wolnych środków. Deficyt 

zaplanowano w kwocie 1.012.251,77 zł. 

Ostatecznie, podobnie jak w roku poprzedzającym, budżet miasta zamknął się nadwyżką w kwocie 

3.785.258,36 zł (o ponad 1,7 mln zł wyższa, niż nadwyżka w roku 2018). Wypracowana nadwyżka 

jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Obrazuje ona stabilność 

finansową miasta, brak zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Miasto racjonalnie gospodarując 
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posiadanymi środkami, stara się w jak najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się i ewoluujące 

potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 

W ciągu 2019 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach 

w wysokości 994.566,04 zł. Ostatecznie spłata zobowiązań wyniosła 769.566,04 zł ze względu na 

uzyskanie umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na kwotę 225.000,00 zł.  

Stan zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3.922.113,19 zł (kredyty w BGK),  

tj. 11,31% uzyskanych dochodów ogółem (o ponad dwa punkty procentowe mniej w stosunku do roku 

2018). Harmonogram spłat powyższych kredytów zakłada spłatę całości zadłużenia do 2025 roku. 

3.2 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

Miasto Podkowa Leśna wydatkowało w 2019 roku kwotę 3.667.338,15 zł na zadania inwestycyjne. 

Stanowią one 11,90 % wydatków ogółem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 965,85 zł. 

 

1 
Przebudowa ul. Modrzewiowej o nawierzchni asfaltowej  (etap II) na odcinku od 

ulicy Topolowej do ul. Jana Pawła II 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające, 

- wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej pomiędzy ulicami Kościelną i Jana  

Pawła II, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami i wyniesionymi 

skrzyżowaniami wymuszającymi spowolnienie ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

 

Wartość zadania: 1.106.814,57 zł. 

 

  
Rysunek 2 ul. Modrzewiowa Rysunek 3 ul. Modrzewiowa 
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2 
Przebudowa ulicy Helenowskiej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od ulicy 

Głównej do ul. Jeleniej – Etap I  

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie chodnika z kostki betonowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające i fragmenty rurociągów, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami i wyniesionymi 

skrzyżowaniami wymuszającymi spowolnienie ruchu, 

- likwidacja kolizji energetycznych kolidujących z przebudową drogi.  

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

 

Wartość zadania: 1.041.472,84 zł (zadanie dwuletnie – w 2019 r. wypłacono 

852.579,65 zł) 

 

  
Rysunek 4 ul. Helenowska Rysunek 5 ul. Helenowska 

 

3 
Przebudowa ulicy Sójek  

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wytyczenie punktów wysokościowych drogi, 

- regulacja wysokościowa studzienek, 

- korytowanie na głębokość 20 cm, wywóz urobku, 

- wykonanie podbudowy piaskowej, 

- wykonanie nawierzchni z płyt typu MON, 

- wykonanie powierzchni przepuszczalnej pomiędzy płytami z kruszywa łamanego. 

 

Wartość zadania: 157.323,15 zł 
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Rysunek 6 ul. Sójek Rysunek 7 ul. Sójek 

 

4 
Przebudowa ulicy Irysowej  

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wytyczenie punktów wysokościowych drogi, 

- regulacja wysokościowa studzienek, 

- korytowanie na głębokość 20 cm, wywóz urobku, 

- wykonanie podbudowy piaskowej, 

- wykonanie nawierzchni z płyt typu MON, 

- wykonanie powierzchni przepuszczalnej pomiędzy płytami z kruszywa łamanego. 

 

Wartość zadania: 87.889,65 zł 

 

  
Rysunek 8 ul. Irysowa Rysunek 9 ul. Irysowa 

 

5 
Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 na odcinku od granicy 

Miasta z Milanówkiem do ulicy Gołębiej (długość ok. 413 m, szerokości 2,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności  

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 
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- przebudowa dwóch przepustów drogowych, 

- wykonanie odwodnienia poprzez rowy odwadniające i ścieki betonowe do istniejącego 

powierzchniowego systemu odwadniającego. 

 

Wartość zadania: 362.727,00 zł (w 2019 r. nie oddano trasy do użytku) 

 

  
Rysunek 10 Ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 

719 

Rysunek 11 Ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 

719 

6 
Modernizacja placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci (zestawy zabawowe, karuzela, 

równoważnia, pomost wiszący, huśtawki, samochód), 

- uporządkowanie terenu prac, 

- demontaż lamp i posadowienie nowych z żarówkami LED. 

 

Wartość zadania: 149.444,77 zł (prace zakończono na początku 2020 r.) – 

wydatek niewygasający 

 

  
Rysunek 12 Plac zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka Rysunek 13 Plac zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka 
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Pozostałe wydatki inwestycyjne w 2019 r.: 

- wykonano Studium wykonalności Strefy Płatnego Parkowania – koszt: 14.760,00 zł, 

- wykonano dokumentacje projektowe budowy i przebudowy dróg – koszt: 66.966,12 zł, 

- zlecono wykonanie przebudów fragmentów linii energetycznych w ulicach Kościelnej, 

Grabowej, Mickiewicza w celu likwidacji kolizji przed rozpoczęciem prac budowlanych 

związanych z przebudową ulic – koszt: 51.394,37 zł (wydatek niewygasający), 

- przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi drogami w ulicach: 

Warszawskiej, Błońskiej, Miejskiej, Szpaków, Sarniej, Kukułek, Wróblej – koszt: 

70.714,08 zł, 

- wynagrodzenie inżyniera projektu w ramach budowy tras rowerowych (Etap II) – koszt: 

4.144,19 zł, 

- wykonano projekt i zlecono przebudowę przyłącza gazowego w budynku komunalnym 

przy ul. Jana Pawła II 29 – koszt: 45.135,00 zł, 

- projekt pn. Niska Emisja w Podkowie Leśnej – koszt: 30.135,00 zł, 

- ukończono wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego przedszkola – koszt: 

87.797,40 zł, 

- rewitalizacja Parku Miejskiego (przebudowa zbiornika wodnego) – 7.092,26 zł, 

- przebudowa sieci energetycznej związanej z przebudową ulic oraz przebudowa 

oświetlenia w ul. Iwaszkiewicza – koszt: 275.336,68 zł (wydatek niewygasający), 

- przekazano dotację Gminie Brwinów na zadania inwestycyjne związane z rozliczeniem 

zadań zawartych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 

kompetencji” – koszt: 18.014,20 zł, 

- przekazano dotację celową Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego – koszt: 12.037,06 zł, 

- budowa ziemnego toru rowerowego typu PUMPTRACK – koszt: 267.033,00 zł (wydatek 

niewygasający). 
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4 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 roku jest jednym z załączników do 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2019 r. 

4.1 INFORMACJA ZBIORCZA 

Tabela 2 Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na koniec 

2018 r. 

Stan na koniec 

2019 r. 

Dochody z mienia 

w 2019 r. 

1 Wartości niematerialne i prawne 110.657,13 zł 47.448, 97 zł 

 

2 

Grunty, w tym: 18.914.076,93 zł 17.758.250,19 zł 

a) stanowiące własność Miasta 

Podkowa Leśna bez ustanowionych 

ograniczonych praw rzeczowych 

11.328.138,73 zł 12.634.881,99 zł 

b) stanowiące własność Miasta 

Podkowa Leśna oddanych w 

użytkowanie wieczyste 

3.837.418,00 zł 1.166.000,00 zł 

c) stanowiących własność Miasta 

Podkowa Leśna w 40/100 części (Skarb 

Państwa 60/100 części) 

477.975,86 zł 477.975,86 zł 

d) nieruchomości drogowe stanowiące 

własność Miasta 
3.270.544,34 zł 3.479.392,34 zł 

3 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
46.668.719,74 zł 49.569.601,34 zł 

4 
Urządzenia techniczne, maszyny, 

środki transportu 
878.521,46 zł 742.653,79 zł 

5 
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe  

w budowie) 
4.708.459,37 zł 2.596.807,98 zł 

6 Akcje i udziały 121.286,88 zł 121.286,88 zł 

7 

Dochody z mienia gminy, w tym: 

  

820.590,14 zł 

a) wpływy z opłaty za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 
19.086,66 zł 

b) dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 
676.567,45 zł 

c) wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności 

124.936,03 zł 

e) sprzedaż mienia - 

SUMA 71.401.721,51 zł 70.836.049,15 zł 820.590,14 zł 

 

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. spadła o  565.672,36 zł w stosunku do roku 

poprzedniego, co w przeważającej mierze było związane z przekształceniem prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem  

1 stycznia 2019 r.  

4.2 GRUNTY 

Przestrzenny rozkład gruntów stanowiących własność bądź współwłasność Miasta Podkowa Leśna,  

z pominięciem nieruchomości zajętych pod drogi, prezentuje Rysunek nr 14.  

  



 

Rysunek 14 Nieruchomości stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna według stanu na 31 grudnia 2019 r. (opracowanie własne) 



 

 

4.2.1 Grunty stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna bez ograniczonych praw 

rzeczowych 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Podkowa Leśna jest właścicielem  

66 nieruchomości bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych o łącznej pow. 318.847 m2. 

Grunty zajęte są pod: 

1) usługi oświaty (szkoła podstawowa, przedszkole, liceum), 

2) usługi administracji (urząd, policja), 

3) usługi kultury (Pałacyk Kasyno, MOK, biblioteka), 

4) usługi zdrowia (przychodnia), 

5) usługi sportu (teren przy ul. Głogów), 

6) budynki komunalne (Orla, Jaskółcza, Jana Pawła II, Jaworowa, Świerkowa), 

7) stację uzdatniania wody, 

8) usługi (baza na Jeleniej, teren przy urzędzie, działka przy ul. Brwinowskiej – wjazd do 

Podkowy),  

9) tereny zieleni (m.in. Park Miejski, Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, część rezerwatu 

przyrody Parów Sójek, teren zieleni wraz z częścią cmentarza, teren zieleni wzdłuż  

ul. Jeleniej). 

Ponadto w zasobie miasta znajdują się 22 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Dwanaście spośród nich, z uwagi na mała powierzchnię, nie stanowi samodzielnych 

działek budowlanych.  

W 2019 r. w tej grupie gruntów nastąpiły następujące zmiany: 

1) zakończył się proces komunalizacji działki ew. nr 19 w obrębie 7 (ul. Świerkowa 1A, 

północna część terenu MOK), 

2) w wyniku podziału, dokonanego w związku z zakończonym postępowaniem sądowym 

prowadzonym przez Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, dawną działkę ew. nr 

195 w obrębie 11 zastąpiły działki ew. nr 195/1 i 195/2. Miasto Podkowa Leśna jest 

właścicielem działki nr 195/2 o pow. 1.505 m2.  

Podsumowując, łączna wartość gruntów stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna bez 

ograniczonych praw rzeczowych wzrosła o 1.306.743,26 zł w stosunku do roku 2018, natomiast ich 

powierzchnia wzrosła o 2.510 m2. 

4.2.2 Grunty stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna oddane w użytkowanie wieczyste 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Podkowa Leśna było właścicielem dwóch 

nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, z czego jedna działka była oddana  

w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe (dotychczas niezabudowana), a jedna – na cele 

komercyjne. Oznacza to, że w porównaniu do sytuacji na koniec 2018 r. ta grupa nieruchomości 

zmniejszyła się o sześć działek.  

Uszczuplenie mienia było efektem przyjęcia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 tejże ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych 

gruntów. Potwierdzeniem przekształcenia były zaświadczenia wydane przez Burmistrza Miasta.  
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Ustawodawca ustalił, że zaświadczenia wydawane z urzędu mają zostać wydane nie później niż  

w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, czyli najpóźniej do końca 2019 r. Termin został 

dotrzymany.  

Należy podkreślić, że nowi właściciele gruntu są zobowiązani ponosić na rzecz Miasta Podkowa 

Leśna opłatę z tytułu przekształcenia przez okres 20 kolejnych lat. Wysokość opłat równa jest 

dotychczasowym rocznym opłatom z tytułu użytkowania wieczystego. 

Reasumując, na koniec 2019 r. łączna powierzchnia dwóch nieruchomości oddanych w użytkowanie 

wieczyste wynosiła 3.484 m2, a ich wartość – 1.166.000 zł. Wartość gruntów oddanych  

w użytkowanie wieczyste zmalała zatem o ponad 2,5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, a ich 

powierzchnia – o ponad 7 tys. m2.  

4.2.3 Grunty stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna w 40/100 części (Skarb Państwa  

w 60/100 części) 

Grunty stanowiące współwłasność Miasta Podkowa Leśna oraz Skarbu Państwa to 14 działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni 151.509 m2. Wszystkie nieruchomości stanowią tereny zieleni: 

począwszy od terenu cmentarza, poprzez klin zieleni przecinający tory, do ul. Bukowej, tereny wzdłuż 

ul. Wilczej oraz znaczna część rezerwatu przyrody Parów Sójek.   

Wartość oraz powierzchnia gruntów nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 

4.2.4 Grunty drogowe stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna 

Według stanu na koniec 2019 r. Miasto Podkowa Leśna było właścicielem 38 działek zajętych pod 

drogi o sumarycznej powierzchni 24.277 m2. W stosunku do roku poprzedniego zasób nieruchomości 

drogowych powiększył się o trzy działki o łącznej powierzchni 1.448 m2. Co warto zauważyć  

w każdym z tych przypadków udało się zawrzeć ugody, które polubownie kończyły wieloletnie 

postępowania w sprawie ustalenia odszkodowań na rzecz byłych właścicieli.  

Należy nadmienić, że w granicach administracyjnych miasta jest 325 działek ewidencyjnych 

stanowiących użytek dr – drogi, z czego 273 są zajęte pod drogi publiczne. Łączna powierzchnia 

działek stanowiących użytek drogowy wynosi 539.400 m2 (w tym 469.400 m2 to drogi publiczne). 

Powyższe oznacza, że na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Podkowa Leśna jest wyłącznym 

właścicielem jedynie ok. 4,5% gruntów zajętych pod drogi (wzrost o 0,3 punktu procentowego  

w stosunku do roku poprzedniego).  

Wzorem lat ubiegłych Miasto Podkowa Leśna prowadziło aktywną politykę w zakresie regulowania 

stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. Wobec bezczynności 

Wojewody Mazowieckiego w prowadzonych sprawach, liczonej w latach, po nieudanych próbach 

nawiązania w tym zakresie dialogu, Burmistrz Miasta wystosował kilkanaście zażaleń i ponagleń na 

niemoc Wojewody. Minister rozpatrujący ponaglenia uznał zasadność argumentów Burmistrza 

Miasta, wielokrotnie stwierdził bezczynność Wojewody i wyznaczył termin ostatecznego załatwienia 

spraw. W efekcie podjętych działań Wojewoda Mazowiecki wszczął bądź wznowił niemal  

30 postępowań, z których dwa zakończyły się wydaniem decyzji kończących postępowanie przed 

dniem 31 grudnia 2019 r. Jako, że na koniec upływu okresu sprawozdawczego decyzje te nie miały 

statusu ostatecznych, to nie zostały uwzględnione w prezentowanych danych.   
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5 REALIZACJA POLITYK , PROGRAMÓW I STRATEGII 

5.1 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA OGRODU PODKOWY 

LEŚNEJ NA LATA 2013-2025 

Strategia jest narzędziem kreowania polityki rozwoju przez lokalne samorządy – wytycza kierunki 

działania i nakreśla możliwy sposób ich realizacji. Przestrzennym odzwierciedleniem wizji oraz celów 

sformułowanych w strategii są dokumenty planistyczne – studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (wymiar ogólny) oraz miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego (wymiar szczegółowy). 

Obowiązująca Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-

2025 (dalej: Strategia) została przyjęta Uchwałą Nr 167/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 14 listopada 2013 r. Stanowi ona aktualizację dokumentu, który uchwalono w lutym 2005 roku. 

Proces aktualizacji Strategii przebiegał w sposób uspołeczniony. Uczestnicy prac nad tworzeniem 

dokumentu zdecydowali, że jej naczelny cel nie uległ zmianie i brzmi: "Realizacja koncepcji Miasta-

Ogrodu w XXI wieku, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju".  

Cel naczelny został zoperacjonalizowany poprzez następujące - równorzędne -  cele strategiczne: 

1) Nowoczesna infrastruktura komunalna (z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych), 

2) Ochrona środowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta, 

3) Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta ogrodu, 

4) Rozwój przedsiębiorczości postprzemysłowej 

oraz przypisane im cele szczegółowe. 

Wyznaczone w Strategii cele zostały skonkretyzowane w formie planów realizacyjnych, które 

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przyjął zarządzeniem Nr 66/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku. 

Tabela 3 Cel strategiczny: Nowoczesna infrastruktura komunalna 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2019 r. 

1 

Bezpieczne ulice  

o satysfakcjonującej 

mieszkańców 

nawierzchni 

Przyjęcie całościowego 

planu organizacji ruchu  

w mieście ze wskazaniem na 

sposoby ograniczania 

prędkości pojazdów  

i zapewnieniem priorytetu 

dla pieszych i rowerzystów 

Wykonanie stałej organizacji ruchu dla całego 

miasta powinno obejmować analizę stanu 

istniejącego i będzie możliwe dopiero po 

wykonaniu co najmniej 80% dróg w mieście, 

gdyż co do zasady zgodnie z prawem o ruchu 

drogowym nie wprowadza się organizacji ruchu 

dla dróg gruntowych (wyjątki stanowią znaki 

zakazu).  

 

Projektowane, a następnie przebudowywane, 

ulice są wyposażane w elementy spowalniania 

ruchu, tj. szykany drogowe, progi zwalniające czy 

wyniesione skrzyżowania. Dodatkowo, w ramach 

stałej organizacji ruchu, wprowadzane są tzw. 

"strefy zamieszkania" – oznacza to ograniczenie 

prędkości pojazdów do 30 km/h oraz 

pierwszeństwo pieszych oraz rowerzystów nad 

kierującymi pojazdami.  

Przyjęcie społecznie 

uzgodnionego planu 

Miasto ma ograniczone środki budżetowe, które 

może przeznaczyć na inwestycje w drogi (ok.  
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modernizacji ulic  

z określeniem rodzaju 

nawierzchni i jego realizacja 

2,5 mln/rok). Kolejność modernizacji ulic 

uzależniona jest od możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych, posiadanych 

dokumentacji projektowych, natężenia ruchu, 

przejezdności oraz wniosków mieszkańców.  

Należy również nadmienić, że planując kolejne 

inwestycje drogowe, stosowana jest idea łączenia 

nowych odcinków dróg z drogami już 

utwardzonymi (co najmniej z jednej strony). 

 

W celu umożliwienia szybszej realizacji 

inwestycji drogowych wykonano analizę prawną 

możliwości ich realizacji w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. W dniu  

11 marca 2019 r. odbyło się spotkanie  

z mieszkańcami poświęcone temu tematowi. 

Podjęto również dialog z potencjalnym partnerem 

prywatnym; niestety nie osiągnięto porozumienia.  

2 

Rozbudowa 

istniejącego lub 

budowa nowego 

cmentarza 

Budowa nowego cmentarza 

we współpracy z sąsiadami 

lub samodzielnie 

W ramach PTO wykonano dokumentację 

projektowo-kosztorysową budowy nowego 

cmentarza przy ul. Szkolnej w Żółwinie.  

 

W obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Podkowa Leśna z 2008 r. na terenie Lasu 

Młochowskiego jest zarezerwowany teren dla 

potrzeb budowy nowego cmentarza. Zapis 

zostanie utrzymany w projektowanym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego.  

3 

Poprawny stan 

budynków  

i obiektów miejskich 

Określenie funkcji oraz 

zagospodarowanie terenu 

MOK 

W 2019 r. zakończyło się wieloletnie 

postępowanie w sprawie komunalizacji działki 

ew. nr 19 w obr. 7, położonej przy ul. Świerkowej 

1. Miasto Podkowa Leśna jest tym samym 

właścicielem całego terenu MOK. 

 

Po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości 

przeprowadzono prace w obrębie drzewostanu 

oraz ustawiono dodatkowe lampy w celu 

doświetlenia terenu. 

Określenie funkcji  

i zagospodarowanie 

kluczowych obszarów 

miasta, w tym szczególnie 

centrum 

Przeprowadzono wymianę urządzeń zabawowych 

na placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka. 

Wykonano również modernizację oświetlenia 

terenu.  

 

Projekt budowy Przedszkola Miejskiego w 

standardzie pasywnym uzyskał prawomocne 

pozwolenie na budowę, a jego realizacja została 

ujęta w budżecie miasta na lata 2020-2021. 

 

Opracowano Studium wykonalności 

poprzedzające wprowadzenie Strefy Płatnego 

Parkowania, mającej docelowo objąć centrum 

miasta. Opracowanie zostało skierowane pod 

obrady Rady Miasta.  

Poprawa stanu infrastruktury 

budynku Urzędu Miasta 

Cel zrealizowano w 2018 r.  
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Tabela 4  Cel strategiczny: Ochrona środowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2019 r. 

1 

Ochrona 

zabytkowego 

charakteru miasta 

Poprawa estetyki terenów 

publicznych miasta, w tym 

uporządkowanie reklam 

W obowiązującym planie miejscowym istnieją 

zapisy dot. zakazu stosowania reklamy  

w granicach administracyjnych miasta  

(z pewnymi określonymi wyjątkami). W 2019 r. 

Urząd Miasta wystosował pisma w sprawie 

zdjęcia banerów z ogrodzeń posesji oraz 

usunięcia reklam wolnostojących. Dodatkowo 

pracownicy Urzędu Miasta systematycznie 

czyścili z ogłoszeń słupy czy drzewa. 

Określenie rozwiązań 

architektonicznych 

dostosowanych do 

charakteru miasta i ich 

promocja wśród obecnych  

i przyszłych mieszkańców, 

zwiększanie świadomości 

mieszkańców w zakresie 

dziedzictwa kulturowego,  

w tym potrzeby ochrony 

cennych obiektów 

architektonicznych 

W obowiązującym planie miejscowym znajduje 

się zapis nakazujący dostosowanie formy, 

gabarytów i detalu architektonicznego nowych  

i modernizowanych budynków do historycznej 

zabudowy z nimi sąsiadującej i lokalnych 

tradycji oraz harmonijne wkomponowanie 

nowych obiektów w otaczający krajobraz. 

 

W związku z faktem, że układ urbanistyczny, 

zabudowa oraz zieleń Miasta Podkowa Leśna 

objęte są ochroną konserwatorską, prowadzenie 

robót budowlanych na terenie miasta wymaga 

uzyskania pozwolenia służb ochrony 

konserwatorskiej. Konserwator czuwa nad 

przestrzeganiem ww. zapisu planu  

i realizacją zabudowy wpisującej się  

w charakter i estetykę miasta.  

 

Wzorem lat ubiegłych ogłoszono otwarty 

konkurs dla organizacji pozarządowych  

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. Na ten cel w budżecie miasta 

zarezerwowano środki w wysokości 83.000 zł.  

Aktualizacja i skuteczna 

promocja Karty Mieszkańca 

(= zadanie 3.1.5)  

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta 

Podkowa Leśna rozpoczęła dyskusję nad Kartą 

Dobrego Sąsiedztwa. Do rozmów zaproszono 

m.in. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna. Zaproponowana formuła prac 

nad kartą pozwala uczestniczyć w dyskusji 

szerszej grupie zainteresowanych, zwiększając 

tym samym stopień identyfikacji uczestników  

z omawianym zagadnieniem.  

Zachowanie cennych 

architektonicznie obiektów 

Podkowy Leśnej w tym willi 

Jókawa 

Na wniosek mieszkanki innej gminy, złożony  

w 2018 r., przed Mazowieckim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków toczy się 

postępowanie w sprawie wpisania willi Jókawa 

do rejestru zabytków.  

 

Zlecono wykonanie aktualizacji Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Podkowa Leśna 

oraz opracowanie Programu opieki nad 

zabytkami.   

Realizacja systemu 

informacji miejskiej – 

estetyczna informacja dla 

mieszkańców  

i przyjezdnych 

Zainteresowani mieszkańcy otrzymują  

z Urzędu Miasta informacje dotyczące 

wymiarów i kolorystyki tabliczek adresowych 

w SIM. 

  Udział w opracowaniu  W 2016 r. przyjęto „Kompleksowy program 
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i realizacji całościowej 

koncepcji uregulowania 

gospodarki wodnej na 

terenie miasta i sąsiednich 

gmin w obszarze 

stanowiącym część zlewni 

rzeki Rokitnicy 

uregulowania gospodarki wodnej a terenie Gmin 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.  

 

Ponadto w 2019 r. zlecono opracowanie 

„Programu prac, dla przedstawienia 

charakterystyki warunków wodnych obszaru 

Miasta Podkowa Leśna i jego otoczenia, 

pozwalających sformułować wskazania dla 

optymalizacji zasad gospodarki wodą ujmowaną 

w celu zaopatrzenia ludności  

w wodę do spożycia i wodami znajdującymi się 

w obiegu hydrologicznym, służącymi zasileniu 

w wodę ekosystemów naturalnych i sztucznych, 

biotycznych i abiotycznych.” 

Zapewnienie drożności 

rowów melioracyjnych  

na terenie miasta 

Prace konserwacyjne na odcinkach rowów 

przebiegających przez nieruchomości stanowiące 

własność miasta wykonano w 2018 r.  

W analizowanym okresie, po przeprowadzeniu 

wizji w terenie, stwierdzono, że rowy są drożne  

i nie ma konieczności ponowienia prac. 

 

Zapewnienie drożności rowów melioracyjnych 

na terenach prywatnych stanowi obowiązek ich 

właścicieli, o czym przypominają m.in. zapisy 

obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Poprawa warunków do 

małej retencji na terenie 

miasta (na terenach 

publicznych i prywatnych) 

oraz ochrona zasobów wód 

podziemnych na terenie 

miasta 

W projekcie Studium uwzględniono zapisy 

dotyczące rozwoju urządzeń i obiektów 

służących zwiększeniu retencji.  

 

W ramach projektowania, a następnie 

przebudowy ulic w mieście realizuje się program 

zbierania wód opadowych i roztopowych, które 

po podczyszczeniu zasilają wody podziemne  

(w 2019 r. – ul. Helenowska, ul. Modrzewiowa). 

 

Przed rozpoczęciem przebudowy 

poszczególnych ulic, mieszkańcy zamieszkujący 

posesje do nich przylegające są proszeni  

o przyłączanie się do sieci wod-kan.  

3 

Zachowanie  

i odnowa 

drzewostanu oraz 

ochrona flory  

i fauny  

w Podkowie Leśnej 

Kontynuacja inwentaryzacji 

zasobów przyrodniczych 

W ramach PTO powstała „Strategia rozwoju 

terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem 

inwentaryzacji zasobów przyrodniczych  

i koncepcji nowych nasadzeń”. 

 

Inwentaryzacja drzewostanu jest każdorazowo 

częścią dokumentacji projektowej przebudowy 

dróg.  

Przygotowanie programu 

pielęgnacji i odnowy 

drzewostanu na terenach 

publicznych i prywatnych 

oraz jego sukcesywna 

realizacja 

Rozpoczęto rozmowy o współpracy  

z przedstawicielem SGGW w zakresie wsparcia 

eksperckiego w przygotowaniu programu 

pielęgnacji i odnowy drzewostanu na terenach 

publicznych. 

 

Obowiązuje Uproszczony Plan Urządzania Lasu 

– na terenach leśnych Miasto prowadzi cięcia 

sanitarne po konsultacji z leśniczym. 

Realizacja projektu 

rewitalizacji Leśnego Parku 

Przebudowa zbiornika wodnego w Parku 

Miejskim, której zakończenie zaplanowano  
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Miejskiego w połowie 2019 r., została zablokowana przez 

działania lokalnego stowarzyszenia. 

Szczegółowe informacje na temat statusu sprawy 

zamieszczono w podrozdziale 5.21.2. 

Zapewnienie przejścia 

między terenem d. MOK  

a Kasynem 

Działki położone pomiędzy ul. Sportową  

a ul. Iwaszkiewicza stanowią własność prywatną 

i są sukcesywnie zabudowywane przez swoich 

właścicieli. 

 

W 2018 r. w wyniku budowy ścieżki rowerowej 

od stacji WKD Podkowa Leśna Zachodnia do 

stacji WKD Podkowa Leśna Główna stworzono 

połączenie pomiędzy terenem MOK a Parkiem 

Miejskim.  

Edukacja ekologiczna  

w zakresie ochrony zasobów 

przyrodniczych miasta 

ogrodu 

W Biuletynie zamieszczano artykuły nt. strat  

w podkowiańskim drzewostanie wskutek 

żerowania kornika, inwazji ćmy na bukszpanach 

oraz metod jej zwalczania, oraz zasad 

postępowania w przypadku konieczności 

usunięcia drzew lub ich pielęgnacji. 

 

Plan miejscowy ustala zasady sytuowania 

ogrodzeń na terenie miasta – ogrodzenia mają 

być w 60% ażurowe a w podmurówkach 

pomiędzy sąsiadującymi działkami mają być 

zapewnione przejścia ekologiczne umożliwiające 

migrację drobnej zwierzyny.  

 

We wrześniu 2019 r. odbył się pokaz 

ekologicznego spalania drewna i węgla. 

 

W lutym i październiku odbyły się spektakle 

ekologiczne dla najmłodszych mieszkańców 

Podkowy Leśnej. Poprzez zabawę aktorzy 

przekazali dzieciom wiedzę z zakresu segregacji 

odpadów czy zanieczyszczeń powietrza. 

 

W marcu 2019 r., we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk, 

zapoczątkowano cykl trzech spotkań pn. 

„Zmiany klimatu – nasz wspólny problem” 

 

Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska o zabezpieczenie środków 

finansowych na postawienie tablic 

informacyjnych w rezerwacie przyrody Parów 

Sójek.  

4 

Wykorzystanie 

Lasu 

Młochowskiego  

i ochrona jego 

zasobów 

Zagospodarowanie Lasu 

Młochowskiego na cele 

rekreacyjne 

Obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

utrzymanie wykorzystanie funkcji przyrodniczej, 

rekreacyjnej i wypoczynkowej Lasu 

Młochowskiego oraz zakaz lokalizacji nowej 

zabudowy i obiektów kubaturowych. 

Udział przedstawicieli 

miasta w konsultacjach 

Planu Urządzenia Lasu  

w latach 2016-2017 

Konsultacje zostały zrealizowane, obowiązuje 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa 

Chojnów na lata 2018-2027. 

Edukacja ekologiczna  

w zakresie ochrony zasobów 

przyrodniczych lasu 

Brak. 
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5 

Promocja zachowań 

pro-ekologicznych 

wśród mieszkańców 

Podkowy Leśnej  

i sąsiednich 

miejscowości 

Promowanie oszczędnego 

korzystania z energii 

elektrycznej, wody i gazu 

W związku z niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi (utrzymującymi się wysokimi 

temperaturami oraz brakiem opadów), a także  

w związku z deficytem wody na terenie 

Brwinowa,  na stronie internetowej Miasta 

pojawiał się apel o ograniczenie podlewania 

ogrodów.  

 

W lutym i październiku zorganizowano spektakl 

ekologiczny dla najmłodszych mieszkańców 

Podkowy Leśnej. Poprzez zabawę aktorzy 

przekazali dzieciom wiedzę m.in. z zakresu 

oszczędzania wody i energii. 

Edukacja i promocja 

programów wykorzystania 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

Miasto Podkowa Leśna, wraz z Mszczonowem, 

utworzyło klaster energetyczny. W systemie 

kwartalnym prowadzone są konsultacje 

dotyczące postępów prac w zakresie 

termomodernizacji budynków czy wymiany 

źródeł ciepła.  

 

Wystąpiono do MWKZ o wydanie opinii 

konserwatorskiej w zakresie możliwości 

umieszczenia instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach będących własnością miasta.  

 

Na stronie internetowej miasta pojawiła się 

informacja dotycząca możliwości ubiegania się 

przez osoby fizyczne o dofinansowanie  

w ramach I naboru do Programu Mój Prąd, 

wspierającego rozwój mikroinstalacji 

fotowoltaicznych. Pracownicy Urzędu Miasta 

udzielali odpowiedzi na pytania zgłaszane przez 

mieszkańców. 

Działania na rzecz 

ograniczania hałasu  

i dbałość o czystość 

powietrza 

W pierwszym kwartale 2019 r. zostało 

przeprowadzone badanie czystości powietrza 

(obecności smogu w poszczególnych częściach 

miast, w tym na obszarach ościennych). Na 

podstawie przejazdu samochodu z 

zamontowanym pyłomierzem została stworzona 

mapa źródeł zanieczyszczeń.  

 

Również w okresie zimowym przeprowadzone 

zostało badanie jakości powietrza poprzez 

stacjonarne umieszczenie urządzenia mierzącego 

stężenie cząstek PN 10 i PN 2,5 na terenie boiska 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy 

oraz określające źródło ich pochodzenia. Analizą 

wyników zajęła się grupa specjalistów z PAN. 

 

We wrześniu odbył się pokaz ekologicznego 

palenia w piecu i kominku.  

 

Miasto na swojej stronie internetowej zachęcało 

do korzystania z programów rządowych na 

dopłaty związane z ochroną środowiska: 

Program „Mój prąd” oraz Program „Stop smog”. 

 

Mieszkańcy Podkowy Leśnej mogli skorzystać 

Internetowego formularza zgłoszenia źródła 
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smogu. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy 

Urzędu przeprowadzali na zgłoszonych 

nieruchomościach kontrole palenisk – żadna nie 

wykazała nieprawidłowości. 

 

Dzieci podczas wakacji mogły skorzystać  

z warsztatów recyklingu organizowanych  

w ramach wakacji w mieście. 
 

Tabela 5  Cel strategiczny: wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2019 r. 

1 

Wspieranie 

integracji 

mieszkańców  

oraz współpraca  

z organizacjami 

pozarządowymi 

oraz grupami 

nieformalnymi  

w realizacji zadań 

miasta 

Kontynuacja kluczowych 

działań służących integracji 

mieszkańców jako 

wspólnoty samorządowej 

(m.in. festiwalu Otwarte 

Ogrody, Uniwersytetu 

Otwartego Pokolenia, „Dnia 

Sportu”, Autosacrum i 

innych) oraz wzmacnianiu 

więzi ze społecznościami 

Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów 

W styczniu z okazji 50-lecia nadania praw 

miejskich Miastu Podkowa Leśna 

zorganizowano dla mieszkańców szereg atrakcji. 

Odbyły się koncert zespołu Stiff Bones oraz 

pokaz led – taniec ze światłem. Po koncercie 

zaproszeni mieszkańcy – jubilaci, urodzeni  

w 1969 roku, otrzymali z rąk Burmistrza Miasta 

drobne upominki i wspólnie pokroili tort.  

Na zakończenie odbyła się potańcówka. 

 

9 kwietnia 2019 r. obchodzono 94. rocznicę 

powstania Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.  

W ramach obchodów zorganizowano dla 

mieszkańców wiele wydarzeń kulturalnych: grę 

miejską „Skarby Profesora Michałowskiego”, 

wernisaż wystawy malarstwa i fotografii 

Grzegorza Śmigielskiego, koncert arii 

operowych i muzyki klasycznej w wykonaniu 

młodych podkowianek „Siła młodości”. Dla 

najmłodszych przygotowano gry i zabawy. 

Odbył się pokaz filmów dokumentalnych w reż. 

W. Jurkowa z udziałem reżysera i spotkanie 

poświęcone życiu i działalności prof. Kazimierza 

Michałowskiego. 

 

Działał Uniwersytet Otwarty POKOLENIA – 

odbywały się wykłady oraz zajęcia dodatkowe 

(m.in. gimnastyka, klub brydżowy, zajęcia  

z języka angielskiego oraz nordic walking).  

 

Przy OPS działał „Klub Seniora Podkowa”, 

który organizował zajęcia dla seniorów 

(spotkania, wykłady, zajęcia rehabilitacyjne). 

 

W pierwszy weekend maja 2019 r. odbyły się 

uroczystości święcenia pojazdów – 

Rowerosacrum oraz Autosacrum. Burmistrz 

Miasta ufundował nagrodę – rower, który został 

rozlosowany wśród uczestników zawodów 

rowerowych.  

 

W ostatnią niedzielę maja 2019 r. odbyła się  

VII edycja Podkowiańskiej Dychy - wydarzenia 

integrującego zarówno mieszkańców Miasta, jak 

i okolicznych miejscowości.  

 

W dniach 14-16 czerwca odbył się Festiwal 
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Otwarte Ogrody. Podkowianie po raz kolejny 

zaprosili do swoich ogrodów na różne 

wydarzenia kulturalne. W programie Festiwalu 

znalazły się m.in.: warsztaty ceramiczne, 

spotkanie podróżnicze, spotkania autorskie oraz 

potańcówka. 

 

Po raz trzeci Miasto współorganizowało Maraton 

Miast Ogrodów. 

 

Miasto współpracowało przy organizacji 

tenisowego turnieju deblowego o Puchar 

Trójmiasta Ogrodów. Turniej odbył się na 

kortach tenisowych w Brwinowie. 

 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,  

we współpracy ze stowarzyszeniami 

działającymi na terenie Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów, realizowało projekt pt. 

„Kino plenerowe  

w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów”. 

Projekt pozwolił mieszkańcom gmin PTO lepiej 

poznać lokalne dziedzictwo kulturowe. 

 

Na początku czerwca, podczas podkowiańskich 

obchodów „Święta Wolności i Solidarności”, 

zorganizowano Piknik Obywatelski „W samo 

południe”, w ramach którego odbyły się: gra 

miejska, warsztaty plastyczne, gry i zabawy dla 

dzieci. Zorganizowano także wystawę pamiątek 

mieszkańców z lat 80-tych, odbył się koncert 

lokalnych zespołów połączony ze zbiórką 

charytatywną. Zorganizowano Śniadanie 

Podkowiańskich Bohaterów Wolności 1989 – 

spotkanie członków Komitetu Obywatelskiego  

z Podkowy Leśnej. Grafika pomogła. Wygrane 

wybory  4 czerwca 1989 roku –  wystawa 

plakatów i druków  oraz  wykład multimedialny 

Jerzego Brukwickiego  poświęcony kampanii 

wyborczej strony solidarnościowej przed 

wyborami 1989 r. 

 

We wrześniu przed Centrum Kultur i Inicjatyw 

Obywatelskich odbyło się spotkanie autorskie  

z Lechem Wałęsą, Leszkiem Balcerowiczem  

i Katarzyną Kolendą-Zaleską. Fragmenty książki 

„Lech. Leszek. Wygrać wolność” odczytali 

wybitni aktorzy – Janusz Gajos i Jerzy 

Radziwiłłowicz. Spotkanie przyciągnęło wielu 

mieszkańców miasta i okolic.  

Tworzenie warunków do 

rozwoju nowych inicjatyw 

mających na celu integrację 

mieszkańców, zgłaszanych 

przez organizacje, grupy 

nieformalne  

i pojedynczych 

mieszkańców – w tym 

wykorzystanie możliwości 

„inicjatywy lokalnej” 

Przeprowadzono kolejną edycję budżetu 

partycypacyjnego. 

 

Miasto zleca organizacjom pozarządowym 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury 

fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym. Finansowane są 

również projekty zgłaszane w ramach tzw. 

„małych grantów”. 
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Wspieranie działań 

organizacji pozarządowych 

(w ramach przyjętego 

Programu Współpracy) oraz 

grup nieformalnych, stałe 

poszerzanie obszarów 

współpracy 

Miasto realizowało Program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego. Szczegółowe informacje 

można znaleźć w rozdziale 5.14. oraz  

w sprawozdaniu z realizacji programu, które jest 

zamieszczone na stronie internetowej Miasta 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Uzyskanie przez Podkowę 

Leśną statusu polskiego 

Pomnika Historii oraz 

działania na rzecz wpisania 

miasta na listę Slow Cities 

i pełnienia przez nie roli 

centrum integracji ruchu 

miast ogrodów – jako forma 

promocji marki Podkowy 

Leśnej 

Brak. 

Aktualizacja oraz wydanie 

nowego nakładu Karty 

Mieszkańca oraz jej 

aktywna promocja wśród 

obecnych i potencjalnych 

mieszkańców 

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta 

Podkowa Leśna rozpoczęła dyskusję nad Kartą 

Dobrego Sąsiedztwa. Do rozmów zaproszono 

m.in. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna. Zaproponowana formuła prac 

nad kartą pozwala uczestniczyć w dyskusji 

szerszej grupie zainteresowanych, zwiększając 

tym samym stopień identyfikacji uczestników  

z omawianym zagadnieniem. 

2 

Aktywna polityka 

miasta w zakresie 

pomocy rodzinom  

i osobom starszym 

Koordynacja i realizacja 

działań aktywizujących  

i samopomocowych wobec 

mieszkańców 

potrzebujących pomocy,  

w tym osób 

niepełnosprawnych 

Wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym 

zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

Od 2005 r. Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

prowadzi ośrodek terapii zajęciowej.   

 

Osoby chętne do zaangażowania się do pracy na 

rzecz innych mogą zostać wolontariuszami. 

Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Wolontariatu 

w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Podkowie Leśnej.   

Działania na rzecz dzieci  

i młodzieży zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Dzieci miały możliwość uczestnictwa  

w ARTWAKACJACH organizowanych przez 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.  

W programie znalazły się cztery bloki: „Wakacje 

z planszówkami”, „Czarowne opowieści”, „Mali 

konstruktorzy czyli wakacje z recyklingiem”  

i „Filmowa Podkowa”. 

 

Do szkoły samorządowej uczęszczają uczniowie 

cudzoziemscy – dzieci osób przebywających  

w Ośrodku dla Uchodźców w Dębaku. Dzieci 

mają zapewnioną dodatkową, bezpłatną naukę 

języka polskiego. 

Edukacja prozdrowotna  

i promocja zdrowego trybu 

życia 

Miasto uczestniczyło w akcji Europejskiego 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu.  

 

Na terenie miasta organizowanych jest wiele 

wydarzeń sportowych, tj. zawody w sportach 

indywidualnych i drużynowych, wycieczki 

rowerowe, rajd na rolkach oraz akcje 
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zachęcające i promujące wiedzę na temat 

„zdrowego” poruszania się w przestrzeni 

miejskiej.  

 

Przeprowadzony został program „Aktywny 

Senior” współfinansowany ze środków PROW. 

W Programie odbyły się zajęcia aqua-aerobiku, 

gimnastyki na kręgosłup oraz nordic walking. 

Uczestnikami były osoby powyżej 50 roku życia. 

3 
Zapewnienie lokali 

socjalnych 

Wypracowanie wieloletniej 

polityki mieszkaniowej 

miasta określającej możliwe 

sposoby rozwiązywania 

problemów kwalifikujących 

się do tej formy pomocy 

Miasto posiada Wieloletni Program 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy na lata 2017-2021, który jest realizowany 

i opisany w rozdziale 5.18. 

4 

Podnoszenie jakości 

edukacji  

i wychowania dzieci  

oraz młodzieży 

Przygotowanie i realizacja 

Strategii działania 

samorządowych instytucji 

oświatowych (Zespołu 

Szkół Samorządowych  

i Przedszkola Miejskiego), 

inicjowanie i wspieranie 

współpracy wszystkich 

placówek oświatowych  

i kulturalnych na terenie 

miasta 

W 2018 r., w ramach konkursów na stanowiska 

dyrektorów samorządowych jednostek 

oświatowych, kandydaci na stanowiska mieli 

obowiązek przedstawienia koncepcji 

funkcjonowania i rozwoju placówek. Zarówno 

dyrektor Szkoły Podstawowej, jak i dyrektor 

Przedszkola, starają się realizować założenia 

zaprezentowane w procedurze naboru. 

Program e –oświata  

w Zespole Szkół 

Samorządowych – 

wykorzystanie technik 

cyfrowych dla podniesienia 

jakości nauczania i lepszej 

komunikacji szkoły  

z rodzicami 

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Warszawy z powodzeniem działa dziennik 

elektroniczny. Na stronie internetowej dostępne 

są najważniejsze informacje zarówno dla samych 

uczniów, jak i dla rodziców (np. plan lekcji, 

dokumenty rekrutacyjne czy terminy zebrań  

z rodzicami).  

Zagospodarowanie nowej 

infrastruktury Zespołu Szkół 

Samorządowych dla dzieci  

i mieszkańców oraz 

koordynacja wykorzystania 

infrastruktury obu szkół  

w godzinach 

pozalekcyjnych 

Na przełomie sierpnia i września 2019 r. 

wykonano remont dachu na sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.  

 

W ubiegłych latach wykonano projekt 

zagospodarowania terenu wokół Szkoły 

Podstawowej uwzględniający uzupełnienie 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Z uwagi na 

ograniczone środki finansowe realizacja projektu 

zostanie rozłożona na etapy.  W 2020 roku 

planowane jest złożenie wniosku  

o dofinansowanie realizacji projektu do 

Ministerstwa Sportu w programie „Sportowa 

Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020”. 

 

Sala w Szkole św. Teresy wykorzystywana jest 

na zajęcia prowadzone przez miasto,  

a wielofunkcyjne boisko przy Podkowiańskim 

Liceum Ogólnokształcącym jest dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych codziennie od 

godziny 17.  

5 

Utrzymanie 

wysokiego poziomu 

oferty kulturalnej  

w mieście, 

Integracja mieszkańców  

i aktywizacja poprzez 

uczestnictwo w kulturze – 

realizacja celów przyjętych 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

realizuje Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. 

Organizuje liczne wydarzenia kulturalne (m.in. 

wystawy, spektakle, koncerty czy prelekcje) oraz 
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zwiększenie jej 

zróżnicowania  

oraz uczestnictwa 

mieszkańców  

w kulturze 

w Strategii Rozwoju 

centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich 

prowadzi zajęcia edukacyjne oraz rozwijające 

pasje mieszkańców miasta niezależnie od wieku.   

 

Więcej informacji o działalności CKiIO w 2019 

r. znajduje się w rozdziale 6.1. 

Biblioteka jako nowoczesne 

centrum czytelniczo-

informacyjne oraz miejsce 

nauki i spotkań 

mieszkańców w różnym 

wieku – realizacja Strategii 

Rozwoju Biblioteki 

Miejskiej 

Biblioteka prowadzi działalność w zakresie 

gromadzenia i udostępniania księgozbioru  

i promocji czytelnictwa. Niezmiennie jest 

miejscem spotkań społeczno-kulturalnych oraz 

integracji.  

 

Więcej informacji o działalności Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w 2019 r. znajduje się  

w rozdziale 6.2. 

Wspieranie działań 

kulturotwórczych 

organizacji społecznych 

oraz parafii św. Krzysztofa 

(kontynuacja) [w ramach 

zadania 3.1.3] 

Miasto realizowało Program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego. Szczegółowe informacje 

można znaleźć w rozdziale 5.14. oraz  

w sprawozdaniu z realizacji programu, które jest 

zamieszczone na stronie internetowej Miasta 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Miasto udzieliło pomocy organizacyjnej przy 

Autosacrum oraz Rowerosacrum.  

Wspieranie działalności 

Muzeum A. i J. 

Iwaszkiewiczów  

w Stawisku, jako formy 

promocji Podkowy Leśnej 

(kontynuacja) 

Miasto promuje działalność Muzeum  

w Stawisku poprzez umieszczanie informacji  

o nadchodzących wydarzeniach na stronie 

internetowej oraz na portalu społecznościowym 

Urzędu. 

6 

Rozwój oferty  

w zakresie sportu, 

rekreacji i kultury 

fizycznej dla osób  

w różnym wieku  

(w tym bazy 

sportowej) 

Opracowanie i realizacja 

planu rozwoju sportu  

i rekreacji w mieście  

z uwzględnieniem 

efektywnego wykorzystania 

bazy sportowej  

i rekreacyjnej 

Miasto posiada i realizuje Plan rozwoju sportu  

i rekreacji, który opisano w podrozdziale 5.21.4.  

Budowa, modernizacja  

oraz stała konserwacja 

infrastruktury sportowej  

i rekreacyjnej dla młodzieży 

i osób dorosłych 

Wykonano wymagane remonty elementów 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

w Młodzieżowej Strefie Aktywności. 

 

Zostały zakupione dwa stoły do gry w teqball  

i udostępnione dla dzieci i młodzieży  

w podkowiańskich szkołach gdzie prowadzone 

są darmowe zajęcia teqball. 

 

Rozpoczęto budowę pumptracka przy 

ul. Brwinowskiej, a także wybudowano ścieżkę 

rowerową po północnej stronie drogi 

wojewódzkiej nr 719, od granicy miasta  

z Miastem Milanówek do ul. Gołębiej 

(inwestycja nie zdążyła zostać oficjalnie 

odebrana przed końcem 2019 r.). 

7 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

mieszkańcom  

i osobom 

przyjezdnym  

Przygotowanie i realizacja 

planu utrzymania wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa  

w mieście, w tym analiza 

wykonalności powołania 

Miasto dofinansowało dodatkowe służby 

prewencyjne. 

 

Na ul. Brwinowskiej został zamontowany radar 

EVOLIS  kontrolujący  prędkość wjeżdżających 
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oraz lokalnym 

firmom 

Straży Miejskiej  

i współpraca z Policją 

samochodów do Podkowy Leśnej. Dzięki 

dokładnemu pomiarowi prędkości, kierowcy 

wiedzą, kiedy muszą zwolnić. Wyświetla 

pomiary w kolorze zielonym (gdy prędkość jest 

dozwolona) lub czerwonym (oznacza to,  

że trzeba zwolnić).  

 

Tabela 6  Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości postprzemysłowej 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2019 r. 

1 

Wykorzystanie 

nowych technologii 

informacyjnych  

i komunikacyjnych 

do korzystania  

z usług publicznych  

i wspierania 

gospodarki opartej 

na wiedzy 

Uruchomienie  

i udostępnienie lokalnych 

usług publicznych za 

pomocą Internetu, takich jak 

np. e-administracja 

i e-oświata 

Miasto posiada stronę internetową, która jest stale 

uzupełniana o nowe elementy, oraz portal 

mapowy – platformę zasobów z zakresu 

planowania przestrzennego. Mieszkańcy mogą 

załatwiać sprawy za pośrednictwem platformy e-

PUAP. 

 

Miasto rozpoczęło wdrażanie elektronicznego 

obiegu e-faktur. Mieszkańcy mogą otrzymywać 

faktury elektroniczne po wypełnieniu  

i dostarczeniu do Urzędu Miasta stosownego 

formularza.  

Podniesienie kompetencji 

cyfrowych wśród 

mieszkańców 

Prowadzono zajęcia komputerowe dla członków 

„Klubu Seniora Podkowa”. 

 

 

2 

Budowanie 

pozytywnej marki 

Podkowy Leśnej 

Przygotowanie i realizacja 

strategii promocji miasta 

Brak. 

Promocja idei miast 

ogrodów poprzez 

współpracę z miastami 

polskimi i europejskimi 

partnerskimi oraz  

w ramach 

Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów 

Gminy partnerskie obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów– Gmina Brwinów, Miasto 

Milanówek oraz Miasto Podkowa Leśna – 

współpracowały i wspólnie promowały 

organizowane wydarzenia sportowe i kulturalne, 

w szczególności w przekazie internetowym 

poprzez portale społecznościowe. 

 

Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych 

współpracuje z miastami-ogrodami Hellerau, 

Letchworth, Wekerletelep i Meżapark. 

3 

Zwiększenie 

dostępności  

i płynności 

parkowania  

w centrum miasta 

Budowa parkingu Park 

&Ride oraz stanowisk 

postojowych w centrum 

miasta i przy pozostałych 

stacjach kolejki WKD 

Budowa parkingu Park&Ride została zakończona 

na przełomie 2017 i 2018 r. 

 

W 2019 r. w wyniku zakończenia przebudowy  

ul. Modrzewiowej do użytku oddano  

10 normatywnych miejsc postojowych na 

wysokości kościoła. 

Promocja korzystania  

z transportu zbiorowego  

i rowerowego – skierowana 

do mieszkańców Podkowy 

Leśnej, Żółwina i Owczarni 

(we współpracy z UMiG 

Brwinów) 

Brak. 

Budowa miejsc do 

bezpiecznego parkowania 

rowerów (stojaki na rowery) 

Usytuowanie stojaków oraz wiaty rowerowej 

zostało przewidziane w dokumentacji projektowej 

trasy rowerowej od stacji WKD Podkowa Leśna 

Główna do wschodniej granicy miasta.  

Przeprowadzenie analizy  

i ew. wprowadzenie strefy 

Opracowano Studium wykonalności 

poprzedzające wprowadzenie Strefy Płatnego 
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płatnego parkowania  

w centrum miasta 

Parkowania. Dokumentację przekazano pod 

dyskusję i obrady Rady Miasta. 

4 

Wspieranie rozwoju 

podkowiańskich 

firm w różnych 

sektorach usług 

Stała informacja  

i promocja usług lokalnych 

firm wobec mieszkańców  

i odbiorców zewnętrznych 

(internetowy Katalog Firm, 

część treści systemu 

informacji miejskiej) 

Brak. 

Aktywne działania na rzecz 

lokowania w mieście 

pożądanych form 

działalności gospodarczej 

Uchwalając dokumenty planistyczne, a więc 

ustalając przeznaczenie określonych terenów, 

miasto decyduje jakiego rodzaju działalność może 

ulokować się w Podkowie Leśnej, a jaka jest 

zakazana.  

5 

Działania na rzecz 

zwiększania 

dochodów miasta 

Przygotowanie i realizacja 

planu aktywnej gospodarki 

nieruchomościami miejskimi 

Urząd Miasta prowadzi postępowania  

w zakresie regulacji stanu prawnego dróg oraz 

innych nieruchomości na terenie miasta. 

Analiza wydajności źródeł 

dochodów, audyt kosztów 

bieżących miasta oraz 

wprowadzenie elementów 

budżetowania zadaniowego 

Miasto stale analizuje zarówno źródła dochodów, 

jak i strukturę wydatków w celu ich 

optymalizacji.  

Stworzenie systemu zachęt 

dla mieszkańców do 

płacenia podatków PIT  

w Podkowie Leśnej oraz 

rejestrowania tutaj firm 

przez nich prowadzonych 

W Biuletynie po raz kolejny pojawiła się 

informacja zachęcająca do płacenia podatków  

w Mieście.  

 

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać 

Podkowiańska Karta Mieszkańca. Mogą ją 

otrzymać mieszkańcy Podkowy Leśnej, którzy 

płacą podatek dochodowy od osób fizycznych  

w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 

Mazowieckim, a w zeznaniu podatkowym 

deklarują, że ich miejscem zamieszkania jest 

Miasto Podkowa Leśna. Karta uprawnia do 

rabatów i zniżek. Posiadacze karty, dzieci, 

młodzież oraz seniorzy 65+, mogą bezpłatnie 

korzystać z przejazdów kolejką WKD  

w granicach miasta. Posiadacze karty mogą też 

uzyskać refundację zabiegów rehabilitacji 

leczniczej w wysokości do 200 zł w NZOZ Basis. 

Do końca 2019 roku zostało wydanych 489 kart 

dla mieszkańców. 

 

5.2 BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA ROK 2019 

Zarządzeniem Nr 32/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ogłosił 

konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego 

na rok 2019. Była to kolejna edycja projektu, dzięki któremu lokalna społeczność miała wpływ na 

wydatkowanie części budżetu miasta w 2019 roku; podobnie jak w latach ubiegłych do dyspozycji 

mieszkańców przekazano kwotę 100.000 zł.  

Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmowała następujące etapy: 

1) akcję informacyjną dotyczącą budżetu partycypacyjnego, 

2) zgłaszanie projektów – od dnia 23 kwietnia 2018 roku do dnia 18 maja 2018 roku, 

3) weryfikację zgłoszonych projektów: 
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a) weryfikacja ogólna (formalna) – od dnia 23 kwietnia 2018 roku do dnia 4 czerwca 

2018 roku, 

b) weryfikacja merytoryczna – od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 20 sierpnia 2018 

roku. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy propozycje zadań do realizacji w 2019 r.: 

1) Rower towarowy dla Podkowy, 

2) Zwiększenie liczby koszy na śmieci w Podkowie Leśnej, 

3) Dodruk lub udostępnienie w internecie „Poradnika architektonicznego dla Podkowy Leśnej”.  

Wszystkie projekt przeszły pozytywnie weryfikację ogólną (formalną), jednak nie spełniały kryteriów 

merytorycznych i z tego względu zostały odrzucone.  

W związku z powyższym realizacja Budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok 

zakończyła się na etapie weryfikacji merytorycznej zgłoszonych zadań. 

5.3 GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym do zadań organów 

wykonawczych z zakresu planowania cywilnego należy opracowywanie gminnego planu zarządzania 

kryzysowego. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego został sporządzony w 2016 r. i jest co roku 

aktualizowany. Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 kwietnia 2016 

r. powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Do zadań zespołu należy: 

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie zagrożeń; 

2) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Miasta wniosków 

dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie 

reagowania kryzysowego; 

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem; 

4) opracowanie i aktualizowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego. 

Zespół zbiera się raz na kwartał, a także w zależności od potrzeb w trybie zwyczajnym lub 

natychmiastowym. 

W 2019 r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył cztery spotkania w trybie zwyczajnym 

zgodnie z rocznym planem pracy. Przedmiotem spotkań były kwestie bezpieczeństwa, m.in. 

ponadnormatywne patrole policji czy raport o stanie bezpieczeństwa. Nie wystąpiła potrzeba zebrania 

w trybie natychmiastowym. 

5.4 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE 

PODKOWA LEŚNA NA 2019 ROK 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok, przyjęty przez Radę Miasta Podkowa Leśna 
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Uchwałą Nr 34/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., stanowił kontynuację zadań realizowanych  

w latach ubiegłych.  

Program miał następujące cele: 

1) przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii m.in. poprzez wzrost wiedzy, 

świadomości mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie miasta z zakresu 

problematyki uzależnień, zachowań ryzykownych, przemocy, asertywności, komunikacji, 

relacji, itp., 

2) podniesienie kompetencji osób zajmujących się tematyką uzależnień, przemocy oraz 

profilaktyką na terenie gminy, 

3) zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych  

i ich rodzinom, osobom doświadczającym przemocy i ich rodzinom, pomoc rodzinom  

w procesie wychowawczym. 

Osiągnięcie celów miało nastąpić w wyniku realizacji poniższych zadań: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków, 

2) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu  

i narkotyków, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, 

4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

6) podnoszenie kompetencji grup zawodowych pracujących z rodziną na rzecz rodziny,  

w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy. 

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołał Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej dalej: Komisja (zarządzenie  

Nr 29/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm.).  

W 2019 r. Komisja podjęła następujące działania: 

1) przeprowadzono rozmowy z jednym członkiem rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, 

2) wobec jednej osoby podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia 

uzależnienia od alkoholu, 

3) dwóm rodzinom udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w skład których wchodzili 

członkowie Komisji. 

Należy również nadmienić, że w dniu 20 lutego 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie 

Leśnej utworzył punkt informacyjno-konsultacyjny oferujący darmowe porady prawne i wsparcie 

psychologiczne. Do dnia 31 grudnia 2019 r. z porad psychologa skorzystano ponad 125 razy, a porad 

prawych zasięgnęło ponad 25 osób.  
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5.5 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2020 

Rada Miasta Podkowa Leśna Uchwałą Nr 65/XV/2015 z dnia 29 października 2015 r. uchwaliła 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 

lata 2015-2020 (dalej: Program). Celem głównym Programu jest stworzenie zintegrowanego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie.  

Cel główny jest realizowany poprzez cele operacyjne: 

1) podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

2) zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy, 

3) zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek, 

służb oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

4) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją. 

W 2019 roku w ramach Programu realizowano następujące zadania: 

Tabela 7 Zadania realizowana w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2015-2020 

Zadanie Sposób realizacji zadania 

Systematyczne diagnozowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie – zbieranie informacji 

dotyczących skali występowania zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Miasta 

Podkowa Leśna 

Rejestrowanie przypadków przemocy domowej odbywające 

się w ramach rejestrów wewnętrznych prowadzonych przez 

instytucje świadczące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie tj. 

ochronę zdrowia, oświatę, policję, pomoc społeczną, GKRPA.  

 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło osiem 

Niebieskich Kart, z tego: 

a) dwie przekazane przez OPS, 

b) sześć przekazanych przez przedstawicieli policji. 

 

W trakcie realizacji było łącznie dziewięć procedur 

Niebieskiej Karty, z czego jedna prowadzona od 2017 r. 

Koordynacja 

działań 

pomocowych 

lokalnych 

podmiotów 

Prowadzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny realizuje 

działania określone w gminnym programie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

W 2019 r.: 

a) do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło osiem 

„Niebieskich Kart A” (jeden wniosek do sądu  

o wgląd w sytuację rodziny), 

b) Zespół odbył siedem posiedzeń, 

c) Zespół wypracował spójne procedury postępowania 

podczas interwencji wobec ofiar i sprawcy 

przemocy w rodzinie, 

d) powołano sześć Grup Roboczych do Niebieskich 

Kart; Grupy odbyły łącznie szesnaście posiedzeń, 

e) zakończono dziewięć procedur NK z tego sześć  

z uwagi na zakończenie przemocy w rodzinie oraz 

zrealizowany plan pomocy i trzy z braku zasadności 

podejmowanych działań. 
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Poszerzenie 

poradnictwa 

specjalistycznego  

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie 

W celu wsparcia prawnego i psychologicznego pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali następujące zadania: 

a) działania wynikające z ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

b) współpraca z instytucjami pomocowymi, 

działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy 

osobom doznającym przemocy, 

c) systematyczne monitorowanie rodzin, 

d) wsparcie emocjonalne i edukacyjne rodzin, 

e) ukierunkowanie rodzin i w miarę potrzeb 

skierowanie do innych specjalistów (prawnik, 

psycholog, konsultant ds. uzależnień), 

f) pomoc w sporządzaniu pism procesowych, 

g) zapewnianie wsparcia finansowego i pomocy  

w postaci pracy socjalnej osobom doznającym 

przemocy, 

h) udostępnienie informacji o instytucjach  

i organizacjach udzielających pomocy osobom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

Systematyczna edukacja środowiska 

lokalnego 

1) Udostępnianie materiałów  o charakterze informacyjnym  

i edukacyjnym – w celu ułatwienia dostępu do podstawowych 

informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz 

podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Miasta na temat 

przemocy domowej. 

2) Dalsze rozdysponowanie opracowanej broszury 

informacyjnej: Rodzina bez przemocy. 

3) Przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach 

szkolnych, prowadzonych przez nauczycieli. 

4) Organizacja profilaktycznych warsztatów teatralnych dla 

uczniów. 

5) W szkołach: 

a) pogadanki i rozmowy na zajęciach szkolnych 

prowadzone przez nauczycieli na temat: 

rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją  

i złością, bezpieczeństwa w szkole i wokół, 

współpracy w grupie, formułowania własnych 

poglądów, szacunku do innych ludzi, grup 

społecznych, kultur i narodów, 

b) pogadanki w trakcie apeli szkolnych, 

c) spotkania z przedstawicielami służb mundurowych 

(policja), 

d) pogadanki z pedagogiem szkolnym uczniów 

zachowujących się agresywnie. 

Systematyczna edukacja przedstawicieli 

różnych grup zawodowych stykających się  

z problematyka przemocy w rodzinie 

Organizacja i dofinansowanie szkoleń, warsztatów  

i konferencji doskonalących umiejętności osób pomagających 

– w celu podniesienia poziomu wiedzy różnych grup 

zawodowych, stykających się z problematyką przemocy,  

w tym profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup do 

realizacji działań pomocowych. 
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5.6 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W PODKOWIE LEŚNEJ NA 

LATA 2019-2021 

Uchwałą Nr 37/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Gminny 

program wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2019-2021 (dalej: Program). U podłoża 

Programu leżało przede wszystkim dobro dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia i pomocy  

ze strony osób dorosłych.  

Głównym celem programu było tworzenie warunków sprzyjających rodzinie zagrożonej 

wykluczeniem społecznym oraz jej wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez realizowanie 

skoordynowanej polityki społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny. 

Uściśleniem celu głównego były poniższe cele szczegółowe: 

1) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin, (zapewnienie bezpieczeństwa 

socjalnego i zdrowotnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci) 

2) poprawa funkcjonowania rodziny poprzez wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej oraz poprawa warunków rozwoju dziecka 

3) podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących, 

4) zapewnienie pobytu w pieczy zastępczej oraz umożliwienie powrotu do rodzin biologicznych, 

5) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom. 

Rodziny, które przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, od 2016 roku 

mogą korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. W 2019 roku tą formą pomocy objętych było dziewięć 

rodzin (w roku 2018 – 9 rodzin, a w 2017 – 6 rodzin).   

Ponadto, w 2019 r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej realizował następujące zadania: 

1) udzielał pomocy rodzinom i osobom zgłaszającym się z powodu: ubóstwa, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii, 

2) finansował grupie 26 dzieci dożywianie w szkole, 

3) zapewniał pomoc materialną i rzeczową rodzinom wymagającym wsparcia (zasiłki okresowe 

dla sześciu osób, 53 zasiłki celowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 85 rodzin). 

Rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Podkowa Leśna były ponadto wspierane przez placówki 

oświatowe, które: 

1) oferują pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz pomoc nauczycieli specjalistów, 

2) zapewniają opiekę zdrowotną w postaci opieki pielęgniarskiej w placówkach, 

3) oferują zajęcia pozalekcyjne,  

4) prowadzą działania wychowawcze i profilaktyczne w oparciu o Programy Wychowawcze  

i Programy Profilaktyczne Szkoły. 

5.7 LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I 

MŁODZIEŻY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

W związku z chęcią objęcia szczególną opieką dzieci oraz młodzieży wybitnie uzdolnionej, która 

osiąga ponadprzeciętne wyniki w dziedzinach naukowych, artystycznych i sportowych, Uchwałą  
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Nr 157/XXVII/2016 z dnia 13 listopada 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Lokalny 

Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna. 

Wśród celów Programu wskazano: 

1) zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

2) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów, 

3) tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień  

i zainteresowań dzieci i młodzieży, 

4) wspieranie uczniów i studentów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie 

możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach (m.in. 

olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach itp.), 

5) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej, 

6) promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei 

konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży, 

7) promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w pracę z uczniami w 2019 r. podjęto następujące działania: 

1) prowadzone były dodatkowe zajęcia indywidualne z uczniami szczególnie zdolnymi  

z matematyki i języka angielskiego, 

2) nauczyciele matematyki i chemii przygotowywali uczniów do konkursów kuratoryjnych  

z matematyki i chemii (dwoje laureatów, dwóch finalistów),  

3) umożliwiono uczniom udział w licznych zawodach, konkursach przedmiotowych  

i olimpiadach, a także w zajęciach komercyjnych. Informacje o ich osiągnięciach 

zamieszczane są na stronach internetowych szkoły oraz Miasta, na portalu społecznościowym 

Urzędu Miasta oraz w Biuletynie.  

W 2019 r. po raz kolejny przyznano Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Szczegółowe 

informacje na temat przyznanych stypendiów znajdują się w rozdziale 5.17. 

Wychowawcy klas mieli ponadto możliwość składania wniosków o przyznanie uczniom stypendium 

Dyrektora Szkoły za wybitne wyniki w nauce. Stypendia otrzymało szesnastu uczniów.  

5.8 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PODKOWA LEŚNA NA 

LATA 2015-2020 

Uchwałą Nr 138/XXIV/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”.  

Plan wyznacza kierunki działań inwestycyjnych, których wdrożenie – według autorów dokumentu – 

przyniesie skutek w postaci zmiany struktury dotychczas używanych nośników energii,  

co w bezpośredni sposób przyczyni się do redukcji zużycia energii na terenie miasta, a w efekcie 

przełoży się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.  

Zadania niezbędne do realizacji w celu osiągnięcia zakładanych celów wraz ze sposobem ich realizacji 

w 2019 r. przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 8 Działania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2019 r. 

Lp. Nazwa działania Sposób realizacji działania w 2019 r. 

1 Termomodernizacja budynków Miasto Podkowa Leśna uzyskało dofinansowanie na wymianę 
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należących do gminy urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji 

budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II 29 i Jaworowej 13. 

W roku 2019 r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem 

kotłowni gazowej do zasilania centralnego ogrzewania  

w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29. 

2 Wymiana nieefektywnych 

ekologicznie i energetycznie 

węglowych źródeł ciepła na 

gazowe 

W 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków  

o dofinansowanie wymiany kotłów i termomodernizacji  

w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane 

mogły od września składać wnioski do WFOŚ. W razie pytań 

dotyczących wypełnienia wniosków, pracownicy Urzędu Miasta 

udzielali odpowiedzi.  

3 Zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej w budynkach  

i związanej z oświetleniem ulic 

Prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie 

Miasta, polegającego na wymianie starych lamp sodowych na 

oprawy typu LED, zakończono w 2017 r. Energooszczędne 

oświetlenie pojawia się również w innych przestrzeniach 

publicznych - w roku 2019 dokonano wymiany lamp na terenie 

Ogrodu Matki i Dziecka (siedem lamp z żarówkami LED). 

4 Zwiększenie wykorzystania OZE 

w produkcji energii 

W związku z prowadzoną w 2019 r. analizą możliwości instalacji 

paneli fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność 

Miasta Podkowa Leśna zwrócono się w tej sprawie do 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w celu ustalenia, czy organ ochrony zabytków dopuszcza 

stosowanie tego rodzaju instalacji na terenie objętym obszarową 

ochroną zabytków.  

5 Stosowanie procedury  

tzw. „Zielonych Zamówień 

Publicznych” 

W prowadzonych przez Urząd Miasta zapytaniach ofertowych  

i przetargach uwzględnia się stosowanie technologii OZE oraz 

stosowanie rozwiązań mających zminimalizować zużycie energii 

w trakcie eksploatacji. 

6 Pomoc w wymianie źródeł 

ogrzewania budynków  

z węglowego na inne, 

charakteryzujące się mniejszą 

emisją gazów cieplarnianych 

W związku z rozważaniem przez Miasto Podkowa Leśna 

możliwości przystąpienia do rządowego programu pod nazwą 

Stop Smog zbierano deklaracje od osób zainteresowanych 

uczestnictwem w projekcie. Zainteresowanie było znikome, 

zebrano zaledwie kilka deklaracji (wpływ na tę sytuację mogły 

mieć warunki przyznawania wsparcia). 

Na koniec 2019 r. Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa 

Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane  

z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na 

kotły kondensacyjne. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta, 

jednakże została następnie uchylona przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. 

7 Promocja alternatywnych form 

transportu oraz rozbudowa 

miejskiej sieci dróg rowerowych 

1) Wybudowano 413 m ścieżki rowerowej po północnej stronie 

drogi wojewódzkiej nr 719 (na odcinku od granicy miasta  

z Miastem Milanówek do ul. Gołębiej).  

2) Funkcjonował system rowerów miejskich. 

3) Dzieci i młodzież do 26 roku życia, a także seniorzy 65+, 

posiadający Podkowiańską Kartę Mieszkańca, mogli korzystać  

z bezpłatnych przejazdów kolejką WKD w obrębie miasta.  

4) Miasto Podkowa Leśna ponownie przyłączyło się do kampanii 

w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; 
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celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do m.in. 

wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. 

We wrześniu – w trakcie trwania obchodów ETZT – Miasto 

zorganizowało np. akcję rozdawania kawy, herbaty oraz jabłek 

osobom podróżującym kolejką WKD.  

8 Działania edukacyjne mające na 

celu promocję zachowań 

w zakresie minimalizacji zużycia 

energii pierwotnej oraz  

w zakresie zachowań 

proekologicznych 

W lutym 2019 r. Miasto podpisało umowę na organizację 

spektaklu ekologicznego dla dzieci klas 1-3 pt.: ”Czarownica 

Niska Emisja”. Przedstawienie odbyło się w dniu 27.02.2019 r.  

W październiku 2019 r. Miasto podpisało umowę na organizację 

spektaklu ekologicznego dla klas 1-3 pt.: „Dusza lasu”. 

Przedstawienie odbyło się w dniu 28.10.2019 r.  

Do udziału w wydarzeniach kulturalnych zaproszono dzieci  

ze szkoły samorządowej. Przedstawiania odbyły się w Centrum 

Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1.  

9 Promocja OZE oraz pomoc  

w doborze i uzyskaniu 

finansowania dotyczącego 

budowy mikroinstalacji OZE 

wśród lokalnej społeczności 

Na stronie internetowej Miasta pojawiła się informacja dotycząca 

możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne  

o dofinansowanie w ramach I naboru do Programu Mój Prąd, 

wspierającego rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Pracownicy Urzędu Miasta udzielali odpowiedzi na pytania 

zgłaszane przez mieszkańców. 

 

 

5.9 PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA 

PODKOWA LEŚNA 

Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Podkowa Leśna (dalej: Plan) został 

przyjęty jako załącznik do Uchwały Nr 145/XXXIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  

26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna na lata 2008-2011.   

Celem Planu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego 

usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Miasta do końca 2032 roku. Dokument zakłada 

realizację następujących zadań: 

1) inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia terenów miasta Podkowa Leśna z wyrobów 

zawierających azbest, 

2) pozainwestycyjnych, polegających na: 

a) organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym 

użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

b) wdrożeniu monitoringu realizacji Planu, 

c) podjęciu działań w kierunku pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich 

unieszkodliwiania, 

d) okresowej weryfikacji i aktualizacji Planu. 

Do dnia 30 czerwca 2019 r  właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu Miasta mogli 

wnioskować o bezpłatny odbiór odpowiednio zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest przez firmę z odpowiednimi zezwoleniami - wyłonioną przez Miasto w wyniku 

zapytania ofertowego. 
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W roku 2019 nie odebrano odpadów zawierających azbest, niemniej pod koniec roku wyłoniono firmę 

w zapytaniu ofertowym, która na początku roku 2020 odbierze zaległe odpady od mieszkańców, 

którzy złożyli wniosek w Urzędzie Miasta. 

5.10 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W PODKOWIE LEŚNEJ 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Podkowie Leśnej (dalej: PONE) został wykonany na zlecenie 

Miasta Podkowa Leśna i przekazany Urzędowi Miasta w grudniu 2018 r.  

Głównym celem PONE na terenie Miasta Podkowa Leśna jest redukcja ilości zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze, w indywidualnych budynkach 

mieszkalnych.  

Realizacja PONE w Podkowie Leśnej zakłada przyznawanie dotacji celowych – mieszkańcom  

i jednostkom objętym PONE – na wymianę starych pieców i kotłów o niskiej sprawności, 

wykorzystujących paliwa stałe na inne możliwe źródła ciepła. Dotacje mają być przyznawane według 

następujących priorytetów: 

1) kotły gazowe, szczególnie na obszarach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

2) nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę spełniające 

wymagania ekoprojektu. 

Działaniami komplementarnymi będą: zapewnienie doradztwa w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań oraz wykonanie 

termomodernizacji obiektów (docieplenia) w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenia zużycia energii 

cieplnej.  

Bezpośrednim efektem realizacji PONE ma być wymiana ok. 30 niskosprawnych źródeł ciepła  

w budynkach mieszkalnych.  

W roku 2019 nie było wymienionych źródeł ciepła u mieszkańców, jednakże pod koniec roku 

Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie określenia zasad dotacji 

celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie "Podkowa Leśna zwalcza smog" służące 

ochronie powietrza, związane z wymiana kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły 

kondensacyjne. Przedmiotowa uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2019 r. (Uchwała Nr 27.398.2019). Zmieniony projekt uchwały, 

uwzględniający wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej, został przekazany Radzie Miasta 

Podkowa Leśna w 2020 r. 

Za pośrednictwem strony internetowej mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania budynków, co do 

których istniało podejrzenie spalania odpadów. Pracownicy Urzędy przeprowadzali czynności 

kontrolne na zgłoszonych nieruchomościach; w żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W styczniu 2019 r. na terenie miasta został przeprowadzony pomiar zanieczyszczeń powietrza przy 

użyciu pyłomierza zamontowanego na samochodzie. Pojazd przejechał większością ulic w mieście,  

a także przez tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Rezultaty pomiarów przetworzone 

zostały do postaci cyfrowej mapy przy pomocy Państwowego Instytutu Badawczego Naukowa  

i Akademicka Sieć Komputerowa. Badania potwierdziły hipotezę, że spora część zanieczyszczonego 

powietrza pochodzi spoza terenu gminy.  

W lutym przez cały miesiąc dokonywano pomiarów jakości powietrza przy pomocy instalacji 

stacjonarnej, umieszczonej tymczasowo na boisku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20. 
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Stacja pomiarowa badała stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5. Szczegółowe wyniki badań 

wraz z analizą zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.  

5.11 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA W 2019 

ROKU 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada miasta określa corocznie 

w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Rada Miasta Podkowa Leśna wypełniła obowiązek ustawowy Uchwałą Nr 58/VI/2019  

z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

Głównym celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku było zapewnienie: 

1) bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku, 

3) odławiania bezdomnych zwierząt, 

4) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

5) poszukiwania właściciela dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypiania ślepych miotów, 

7) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

8) miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 

9) elektronicznego sposobu znakowania psów. 

W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Miasto Podkowa 

Leśna podpisało w dniu 15 stycznia 2019 r. umowę nr 30.90013.2019 ze schroniskiem w Milanówku 

(ul. Brwinowska 48). Po wyłapaniu psa schronisko zobowiązane było do sprawdzenia czy zwierzę jest 

oznakowane: mikrochipem, tatuażem, adresówką w celu ustalenia właściciela w systemie identyfikacji 

oraz do zapewnienia kastracji lub sterylizacji. W 2019 r. do schroniska przekazano 6 bezdomnych 

psów. Łączne wydatki w ramach zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku to 

16.240,20 zł. 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta Podkowa Leśna realizuje Urząd Miasta 

Podkowa Leśna przy współpracy z lekarzem weterynarii oraz opiekunami społecznymi, którzy złożą 

deklarację o sprawowaniu społecznej opieki nad wolno żyjącymi kotami. W 2019 r. z Urzędem Miasta 

współpracowało 17 społecznych opiekunów kotów; sprawowali oni opiekę nad 83 wolno żyjącymi 

kotami. Liczba kotów wolno żyjących, będących pod opieką społeczników, wzrosła zatem o 18 sztuk 

w stosunku do roku 2018. Społeczni opiekunowie kotów pobrali od Urzędu Miasta karmę w ilości 224 

kg. Na zakup karmy w 2019 r. Miasto Podkowa Leśna wydatkowało kwotę 1.690,06 zł. 

W zakresie odławiania bezdomnych zwierząt Miasto Podkowa Leśna podpisało w dniu 18 lutego 2019 

r. umowę z firmą Animal Rescue Poland. Podmiot świadczący usługę, w ramach umowy, odławiał 

zwierzęta bezdomne i transportował je do schroniska lub lekarza weterynarii. W 2019 r. odłowiono 

łącznie 11 psów, pięć kotów, jedną sarnę, jednego ptaka, jednego jeża oraz jedną wiewiórkę. 

Mieszkańcy miasta, a także wolontariusze, zapewnili części odłowionych zwierząt domy tymczasowe, 

a następnie domy adopcyjne, dzięki czemu nie trafiły one do schroniska. Całoroczny koszt realizacji 

umowy wyniósł 11.951,40 zł. 



 

 
 62 

Urząd Miasta oraz fundacja prowadząca schronisko w Milanówku podejmowały starania w celu 

znalezienia nowych właścicieli bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta, m.in. poprzez 

umieszczanie informacji i ogłoszeń na stronie internetowej miasta i portalu społecznościowym 

Urzędu. W akcje adopcyjne włączali się również mieszkańcy. W 2019 r. udało się podpisać trzy 

oświadczenia adopcyjne. 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt, które byłyby niehumanitarnie traktowane przez właścicieli  

i im odbierane oraz dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, miasto podpisało umowę z właścicielem 

gospodarstwa rolnego w miejscowości Kozerki Wieś. W 2019 r. nie wystąpił żaden przypadek 

odebrania zwierząt właścicielom, ani bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego. 

W ramach umowy z firmą zapewniającą całodobową opiekę weterynaryjną (umowa nr 

42.90013.2019) miasto zamierzało realizować plan dobrowolnego znakowania psów, których 

właściciele zamieszkają na terenie miasta, pokrywając 2/3 kosztów elektronicznego znakowania. 

Jednakże żaden mieszkaniec nie skorzystał z dofinansowania na oznakowanie psa w 2019 r.  

W zakresie tej samej umowy Miasto sfinansowało następujące zabiegi weterynaryjne: 

1) sterylizację sześciu kotek oraz dwóch suk, 

2) kastrację dwóch kotów. 

Realizacja umowy z lecznicą wiązała się z poniesieniem wydatków na łączną kwotę 19.862,01 zł. 

Miasto Podkowa Leśna podpisało również umowę z firmą dokonującą zbiórki zwłok zwierzęcych  

z terenu Miasta oraz transportu i przekazywania padliny do utylizacji uprawnionej firmie. W 2019 r.  

wykonawca dwukrotnie odbierał padlinę z terenu miasta; koszt usługi to 702,00 zł. 

Łączny koszt realizacji zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku to 51.090,57 zł,  

co oznacza wzrost o blisko 14 tys. zł w stosunku do roku 2018. Na tak znaczący wzrost wydatków 

wpływ miało długotrwałe i skomplikowane leczenie kilku zwierząt odłowionych z terenu miasta.  

5.12 PROGRAM "PODKOWIAŃSKA KARTA MIESZKAŃCA" 

Rada Miasta Podkowa Leśna uchwałą Nr 26/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęła Program 

„Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”.  

Program kierowany jest do osób fizycznych, których miejscem zamieszkania jest Miasto Podkowa 

Leśna, które: 

1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 

Mazowieckim, bez względu na to czy osiągają dochód i deklarują, że miejscem ich 

zamieszkania jest Miasto Podkowa Leśna oraz do ich dzieci, wspólnie z nimi 

zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą 

pozostawać uczniami lub studentami 

lub 

2) są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Podkowa Leśna i jednocześnie oświadczą,  

że rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 

Mazowieckim, bez względu na to czy osiągają dochód i deklarują, że miejscem ich 

zamieszkania jest Miasto Podkowa Leśna oraz do ich dzieci, wspólnie z nimi 

zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą 

pozostawać uczniami szkół lub studentami. 
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Wśród celów programu należy wymienić: 

1) poprawę warunków życia mieszkańców, 

2) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, 

3) promocję gospodarki niskoemisyjnej poprzez zachęcanie do korzystania z publicznego 

transportu zbiorowego, z zamysłem odciążenia Miasta Podkowa Leśna z nadmiernego ruchu 

samochodów osobowych i poprawienia stanu środowiska naturalnego, 

4) zachęcanie osób, spoza Miasta Podkowa Leśna, do osiedlania się i płacenia podatków na 

terenie Miasta Podkowa Leśna, 

5) zwiększanie dostępności obiektów, form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i rekreacyjnych, a także publicznego transportu zbiorowego.  

 

Do końca 2019 roku zostało wydanych 489 kart dla mieszkańców. 

Pierwszym partnerem programu jest Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. , która oferuje darmowe 

przejazdy (po odebraniu w kasie biletowej specjalnego biletu „zerowego) linią WKD dla Seniorów 

65+ oraz dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej do 26 roku życia, w tzw. strefie miejskiej, 

obejmującej stacje Podkowa Leśna Zachodnia, Podkowa Leśna Główna i Podkowa Leśna Wschodnia.  

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. zostało wydanych 3.598 biletów dla Seniorów 

65+ oraz 2.681 biletów dla uczniów i studentów do 26 roku życia. W poszczególnych miesiącach 

wyglądało to następująco: 

Tabela 9 Liczba bezpłatnych biletów wydanych w poszczególnych miesiącach. 

Miesiąc Senior Uczeń 

Styczeń 554  320 

Luty 446 394 

Marzec 412 425 

Kwiecień 292 262 

Maj 400 140 

Czerwiec 224 234 

Lipiec 200 120 

Sierpień 130 70 

Wrzesień 230 231 

Październik 280 170 

Listopad 200 145 

Grudzień 230 170 

 

Karta Mieszkańca Podkowy Leśnej jest również wykorzystywana do szybszej weryfikacji osób 

uprawnionych do korzystania z programów i zajęć realizowanych przez Urząd Miasta. Są to między 

innymi: 

1) dopłaty do rehabilitacji, 

2) udział w darmowych zajęciach gimnastycznych, 

3) udział w darmowych zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży (sekcja łucznicza, zajęcia 

Teqball), 
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4) zniżki dla mieszkańców Podkowy – uczestników sekcji wrotkarskiej UKS Altus. 

5.13 PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE DLA 

MIESZKAŃCÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA W LATACH 2018-2020 

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 

2018-2020 został przyjęty Uchwałą Nr 268/XLI/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

26 października 2017 roku. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby osób chorujących na grypę wśród mieszkańców 

Podkowy Leśnej. Wskazano również dwa cele szczegółowe: 

1) podniesienie poziomu wiedzy na temat zakażeń wirusem grypy i metod unikania zakażenia, 

2) zmniejszenie liczby powikłań pogrypowych. 

W 2019 roku, od października do końca grudnia, mieszkańcy powyżej 60 roku życia mogli korzystać  

z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie.  Z programu skorzystały 192 osoby (o 20 osób 

więcej niż w roku 2018).  

Urząd Miasta wydatkował na ten cel 7.680,00 zł.  

5.14 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PODKOWA LEŚNA W 2019 ROKU  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

przedmiotowej ustawy. Wypełniając obowiązek ustawowy Rada Miasta Podkowa Leśna Uchwałą Nr 

9/II/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. przyjęła program współpracy Miasta Podkowa Leśna  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2019 (dalej: Program).  

Na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczono łącznie 120.000 zł – o 20 tys. zł 

więcej niż w roku 2018.  

Jako główny cel Programu wskazano budowanie partnerstwa między Miastem a organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które służy 

wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz 

efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta.  

Wśród celów szczegółowych Programu wymieniono: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie 

oraz wspólnotę lokalną, 

2) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, poprzez umożliwienie indywidualnego 

wystąpienia z ofertą w realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, 

3) wzmacnianie potencjału organizacji i innych podmiotów wymienionych oraz wspieranie 

rozwoju wolontariatu, 

4) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 
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5) wzmacnianie niezależności organizacji pozarządowych poprzez wspieranie ich działalności 

oraz promocję aktywności społecznej, 

6) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. 

W 2019 roku zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (łącznie 3 nabory), 

2) kultury fizycznej, 

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Na realizację zadań w ww. obszarach zabezpieczono środki budżetowe w kwotach odpowiednio: 

83.000,00 zł (I nabór), 18.000,00 zł (II nabór), 20.000,00 zł (III nabór), 35.000,00 zł i 15.000,00 zł. 

W celu wyłonienia podmiotów do realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa ogłoszono w sumie trzy otwarte konkursy. W odpowiedzi na pierwsze ogłoszenie 

konkursowe wpłynęło łącznie osiem ofert: 

a) sześć ofert dla Zadania 1 – Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych  

i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna, 

b) dwie oferty dla Zadania 2 – Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących 

tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2019 roku 

w Podkowie Leśnej.  

Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne i merytoryczne. Komisja Konkursowa rozdzieliła 

większość zabezpieczonych środków pomiędzy wszystkich oferentów. Organizacjom, które zgłosiły 

projekty w zakresie Zadania 1, przyznano łączne wsparcie w kwocie 37.130,00 zł, a organizacjom, 

które złożyła ofertę dla Zadania 2 – w wysokości 4.640,00 zł. 

Wobec niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ww. zakresie 

ogłoszono drugi nabór dla Zadania 2. W ponowionym naborze wpłynęły cztery oferty, z których jedna 

nie przeszła etapu weryfikacji formalnej. Pozostałe, poddane ocenie merytorycznej, otrzymały 

dofinansowanie w łącznej kwocie 14.600,00 zł. 

Dnia 30 kwietnia 2019 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla Zadania „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań 

kulturalnych, historycznych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w ramach obchodów 

30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.  pod nazwą „Święto Wolności i Solidarności”. W odpowiedzi 

na ogłoszenie konkursowe wpłynęły dwie oferty. Oferty spełniły wymogi formalne i zostały 

zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Łącznie kwota przekazanej dotacji wynosiła 16.920,00 zł. 

Dnia 4 marca 2019 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku, pn. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury 

fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób 

niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego 

zadania wyniosła: 35.000,00 zł. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Organizacje 

otrzymały wsparcie na realizację zgłoszonych zadań w łącznej kwocie 29.129,11 zł.  

Dnia 4 marca 2019 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku, pn. Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia od używek 

i przemocy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania 

wyniosła: 15.000,00 zł. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie nie wpłynęła żadna oferta  

w ramach przedmiotowego konkursu. 

Wszystkie zadania zostały rozliczone.  
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Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie tzw. 

„małych grantów”, dofinansowanie w formie dotacji otrzymało siedem projektów. Łączna kwota 

dofinansowania wyniosła 23.042,99 zł; wszystkie zadania zostały rozliczone.  

Wsparcie sektora pozarządowego nie ograniczało się wyłącznie do współfinansowania realizacji zadań 

publicznych, ale obejmowało również: 

1) ogłoszenie konsultacji 17 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowych organizacji; 

2) istnienie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta stanowiska ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

3) prowadzenie zakładek przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej 

miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 

4) udostępnienie organizacjom pozarządowym lokali znajdujących się w zasobach miasta na 

preferencyjnych warunkach finansowych bądź nieodpłatnie, 

5) możliwość zamieszczania artykułów na łamach Biuletynu oraz na stronie internetowej miasta.  

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można znaleźć w sprawozdaniu sporządzonym 

przez Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które opublikowano 

na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5.15 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

Podkowa Leśna został wprowadzony uchwałą Nr 221/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 30 marca 2017 r. 

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna przeprowadza się w przypadkach określonych  

w ustawach oraz w innych, ważnych dla Miasta Podkowa Leśna sprawach. Celem konsultacji 

społecznych jest: 

1) wsparcie i optymalizacja procesu decyzyjnego władz Miasta Podkowa Leśna, 

2) stworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy przedstawicielami władz Miasta Podkowa Leśna 

a lokalną społecznością, 

3) budowa i umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, 

4) pozyskanie opinii lub uwag w temacie stanowiącym przedmiot konsultacji.   

W 2019 r., wzorem lat ubiegłych, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił konsultacje społeczne  

z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 

(Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.).  

W dniach od 1 do 19 lipca 2019 r. mieszkańcy mogli zgłaszać projekty, które ich zdaniem zasługują 

na realizację w kolejnym roku budżetowym. W wyznaczonym terminie zgłoszono osiem projektów: 

1) Remont/wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy Urzędem Miasta  

a Kościołem (projekt następnie wycofany), 

2) Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni, 

3) Remont/wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy kościołem a budynkiem 

Urzędu Miasta, 

4) Bezpieczny RAKtownik, 

5) Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej, 
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6) Poeci o lipie – wiersze w Alei, 

7) Profesjonalna strefa do gry w Teqball przy MOK’u, 

8) Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta-Ogrodu 

Podkowa Leśna. 

Zainteresowanie tą edycją budżetu partycypacyjnego było zatem większe, niż w roku 2018, gdy do 

urzędu wpłynęły zaledwie trzy projekty.  

W związku z wycofaniem jednego z projektów na etapie zgłaszania propozycji, weryfikacji ogólnej 

poddano siedem projektów. Dwa z nich zawierały błędy merytoryczne, tj. brakowało załącznika  

w postaci listy co najmniej 30 mieszkańców Miasta Podkowa Leśna popierających dany projekt bądź 

był on planowany do realizacji poza granicami miasta.  

W wyniku oceny merytorycznej odrzucono jeden projekt, a cztery skierowano do głosowania 

mieszkańców. Były to: 

1) Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni, 

2) Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Podkowie Leśnej, 

3) Poeci o lipie – wiersze w Alei, 

4) Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna. 

Mieszkańcy mogli głosować na ww. projekty w terminie od dnia 16 do 22 września 2019 r. osobiście 

przy użyciu papierowej karty do głosowania bądź z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

Łącznie wpłynęło 538 kart do głosowania (w wersji papierowej i elektronicznej), z czego ważnych 

było 428 kart. W głosowaniu zwyciężył projekt „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu 

zieleni”, którego koszt oszacowano na 100.000,00 zł. Pomysł uzyskał 214 ważnych głosów (przy  

75 głosach nieważnych) i będzie realizowany w 2020 roku. 

Pozostałe projekt otrzymały następującą liczbę głosów: 

1) Poeci o lipie – wierze w Alei – 148 głosów (przy 20 głosach nieważnych), 

2) Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej – 147 głosów (przy  

30 głosach nieważnych), 

3) Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna – 46 głosów (przy 10 głosach nieważnych). 

Każdy mieszkaniec mógł wskazać na karcie do glosowania maksymalnie trzy projekty. 

Należy również wspomnieć, że w 2019 r. do Burmistrza Miasta nie wpłynęły żadne wnioski  

o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla miasta – ani od radnych, ani od 

grupy trzech organizacji pozarządowych, ani od grupy 50 mieszkańców miasta. 

Od lat zwyczajowym sposobem konsultowania bieżących spraw miasta, jak również procesu 

decyzyjnego władz, są spotkania konsultacyjne kierowane do ogółu społeczności lokalnej bądź do 

konkretnej grupy interesariuszy (np. mieszkańców projektowanej ulicy). Więcej informacji  

o spotkaniach publicznych zorganizowanych w 2019 r. zamieszczono w podrozdziale 7.10.5. 

5.16 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA 

PODKOWA LEŚNA NA LATA 2017-2027 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2027 

(dalej: Strategia) została przyjęta Uchwałą Nr 178/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  
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22 listopada 2016 r. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca  

2004 r. o pomocy społecznej.  

Strategia była podstawą realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych 

podejmowanych w celu zmiany /poprawy/ tych stanów rzeczy /zjawisk/ występujących w obrębie 

danej społeczności.  

Tabela 10 Zadania realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Podkowa Leśna na 

lata 2017-2027 

Lp. Cel strategiczny Podjęte działania 

1 Wzmocnienie trwałości rodziny  

i przeciwdziałanie niekorzystnym 

zjawiskom dezorganizującym życie 

rodzinne, utrzymanie dziecka  

w rodzinie, zapewnienie 

bezpieczeństwa socjalnego ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

dzieci 

1) praca socjalna z rodzinami mającymi problemy 

opiekuńczo-wychowawcze (asystent rodziny), 

2) prowadzenie poradnictwa przez pracowników OPS,  

a także kierowanie do specjalistów, 

3) współpraca z policją, lekarzami, placówkami 

oświatowymi, 

4) dożywianie dzieci, 

5) udzielenie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom 

potrzebującym wsparcia. 

2 Budowa i rozwój systemu wsparcia na 

rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych 

Począwszy od czerwca 2017 r. funkcjonuje Klub Seniora 

„PODKOWA”; klub pozwala zaktywizować  

i zintegrować osoby starsze. W 2019 r. klub liczył  

80 osób. W ramach działalności Klubu zorganizowano 

m.in. spotkania z policją, psychologiem, młodzieżą, 

zajęcia rehabilitacyjne oraz wycieczki krajoznawcze  

i spotkania okolicznościowe. 

3 Budowa systemu wsparcia osób 

bezrobotnych w konsekwencji ubogich 

i narażonych na wykluczenie społeczne 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie 

organizacji prac społecznie użytecznych zawartym 

pomiędzy Starostą Powiatu Grodziskiego a Miastem 

Podkowa Leśna w 2018 roku, i obowiązującym w 2019 r., 

uruchomiono prace społecznie użyteczne, które dają 

możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Porozumienie podpisane zostało zgodnie z wnioskiem 

rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych. Przewidziano, że do prac będzie 

można delegować trzy osoby, które realizowały prace 

społecznie użyteczne na terenie Miasta. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

liczba godzin do przepracowania w skali miesiąca to 

maksymalnie 40 godzin. Bezrobotne osoby, skierowane 

do prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Grodzisku Mazowieckim, pracowały w takich 

miejscach jak: Urząd Miasta. W 2019 roku osoby objęte 

programem łącznie wypracowały na rzecz Miasta 1.440 

godzin. 

4 Budowa zintegrowanego systemu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na terenie 

gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Działania podjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Uzależnień opisano szerzej  

w rozdziale dotyczącym Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
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5.17 STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA ZA WYBITNE 

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE, SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA UCZNIÓW 

I STUDENTÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Uchwałą Nr 158/XXVII/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna ustanowiła 

stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub 

artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określiła 

warunki, formy i tryb jego przyznawania. 

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

Stypendium mogą uzyskać uczniowie i studenci, którzy legitymują się wybitnymi osiągnięciami 

edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi. Wnioski o przyznanie stypendium można składać  

w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w terminie od 1 września do 30 października każdego roku. 

Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. 

W 2019 r., we wskazanym terminie, wpłynęło dwanaście wniosków o przyznanie stypendium 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna - o cztery wnioski więcej niż w roku 2018. Ocenę wniosków 

przeprowadziła Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem Nr 109/2019 Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna z dnia 13 listopada 2019 r. W wyniku weryfikacji zgłoszeń Komisja Stypendialna 

sześć wniosków zaopiniowała negatywnie (trzy sportowe, dwa edukacyjne i jedno artystyczne),  

a sześciu osobom wydana została pozytywna opinia. 

Proponowana miesięczna rata przyznanego stypendium uzależniona była od uzyskanych osiągnięć. 

Komisja Stypendialna zaproponowała: 

1) za wybitne osiągnięcia sportowe – jedno stypendium w wysokości 220 zł, jedno w wysokości 

180 zł i jedno w wysokości 160 zł. 

2) za wybitne osiągnięcia edukacyjne – trzy stypendia w wysokości 180 zł.  

Powyższe kwoty przyznane zostały na okres 10 miesięcy (od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) 

Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 11.000,00 zł.  

5.18 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM 

GMINY MIASTA PODKOWA LEŚNA NA LATA 2017-2021 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na 

lata 2017-2021 został przyjęty uchwalą Nr 242/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

22 czerwca 2017 r. 

Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Miasta Podkowa Leśna  

w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym, zmierzających przede wszystkim do: 

1) zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności,  

a w szczególności osób oczekujących na najem lokali komunalnych i socjalnych, 

2) poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta, a tym samym poprawy jakości 

życia mieszkańców mieszkających w lokalach należących do zasobu Miasta, 

3) ustalenia wysokości wydatków na bieżącą eksploatację, remonty i modernizację istniejących 

budynków komunalnych, jak również budowę nowych, 
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4) ustalenia odpowiedniej strategii finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

5) pozyskania zewnętrznych funduszy na rozwój budownictwa zwiększającego mieszkaniowy 

zasób Miasta, 

6) określenia zasad polityki czynszowej. 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 12 maja 2015 r. powołał Społeczną 

Komisję Mieszkaniową – organ opiniodawczy i doradczy w sprawach lokalowych. Skład Komisji 

został zmieniony zarządzeniami Nr 7/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 58/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 

oraz Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. Komisję tworzą przedstawiciele Rady Miasta Podkowa 

Leśna oraz Ośrodka Pomocy Społecznej i Caritas. 

W 2019 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zebrała się pięciokrotnie. Podczas posiedzeń Komisja 

przeglądała i rozpatrywała pięć wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego oraz opiniowała wnioski 

o przedłużenie umów najmu lokali socjalnych. W ciągu roku Miasto podpisało dwie umowy na najem 

lokali socjalnych – dotyczyły lokali w budynku przy ul. Świerkowej 1 oraz przy ul. Jaworowej 13. 

Należy podkreślić, iż Miasto Podkowa Leśna pozyskuje lokale mieszkalne w wyniku naturalnego 

ruchu ludności w ramach posiadanego zasobu mieszkaniowego. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz prac zleconych przez Miasto Podkowa Leśna w 2019 r. 

Tabela 11 Wykaz robót wykonanych w mieszkaniowym zasobie gminy w 2019 r. 

Lp. Rodzaj wykonanych robót 
kwota 

brutto [zł] 

1 
Kontrola okresowego stanu technicznego 14 budynków komunalnych w Podkowie Leśnej 

(w tym budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) 
10.220,00 

2 
Wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania w domu komunalnym przy  

ul. Jaskółczej 20/22 
1.488,30 

3 
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku 

mieszkalnej przy ul. Jana Pawła II 29 
20.295,00 

4 Prace remontowe w lokalu nr 3 przy ul. Jaworowej 13 30.750,00 

5 
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych przy 

ul. Jaworowej 13 oraz Jana Pawła II 29 
30.135,00 

6 

Wykonanie przeglądu kominiarskiego i usunięcie usterek w lokalach: 

- nr 3 przy ul. Jana Pawła II 29 

- nr 3 przy ul. Jaworowej 13 

1.350,00 

7 Prace remontowe w piwnicach budynku przy ul. Jana Pawła II 29 24.840,00 

8 
Wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania w domu komunalnym przy 

 ul. Jaskółczej 20/22 
1.488,30 

9 
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku 

mieszkalnej przy ul. Jana Pawła II 29 
20.295,00 

 

Łącznie, na ww. roboty i usługi, wydatkowano kwotę 140.861,30 zł. 
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5.19 WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA 

LATA 2019-2023 W MIEŚCIE PODKOWA LEŚNA 

Wieloletni osłonowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 

Uchwałą Nr 51/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. 

W ramach programu udziela się wsparcia: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 

3) osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu z powodu wieku lub niepełnosprawności, 

które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku wraz z dowozem tego posiłku 

do miejsca ich zamieszkania. 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej jako samorządowa jednostka 

pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy 

(szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi 

przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do 

których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Podkowa Leśna. Finansowanie programu 

odbywa się ze środków własnych miasta oraz z dotacji z budżetu państwa. W 2019 r. na wypłatę 

świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę 47.842,00 zł (w tym: 19.136,00 zł ze 

środków własnych miasta oraz 28.705,00 zł ze środków Wojewody Mazowieckiego) – 42 osoby 

otrzymały zasiłek celowy na zakup żywności, a 20 osób otrzymywało świadczenie w postaci posiłku 

(w tym jedna dorosła). Koordynatorem programu jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.  

5.20 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY PODKOWA LEŚNA  

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 

Uchwałą Nr 115/XXIII/2012 z dnia 27 września 2012 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwaliła 

„Założenia do planu zapotrzebowania Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe”.  Wymóg opracowania założeń do planu wynika z zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

- Prawo energetyczne. 

Celem opracowania jest określenie prognozy potrzeb energetycznych oraz wskazanie kierunków  

i przedstawienie możliwości do:  

1) racjonalizacji użytkowania energii cieplnej (oszczędności energii cieplnej), 

2) zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej, 

3) zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, 

4) wyboru strategii zaopatrzenia w energię mieszkańców i podmiotów gospodarczych.  

W 2019 r. pozyskano dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz przeprowadzenie 

termomodernizacji dwóch budynków komunalnych – przy ul. Jana Pawła II 29 i przy ul. Jaworowej 

13. W tym samym roku przeprowadzono remont pomieszczenia piwnicy w pierwszym  

z wymienionych budynków na kotłownię do zasilania centralnego ogrzewania. Opracowano także 

dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji obydwu budynków; przed upływem roku nie 

zdążono uzyskać wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń.  

Trwa współpraca miasta z Mszczonowem w zakresie utworzonego w 2018 r. klastra energii.  

W systemie kwartalnym prowadzone są konsultacje na temat działań prowadzonych w zakresie 

termomodernizacji obiektów czy wymiany źródeł ciepła.  
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W sprawozdawanym roku przeprowadzono również przegląd linii oświetlenia na terenie miasta  

i w efekcie zredukowano 10 systemów sterowania oświetleniem nocnym w celu zmniejszenia opłat 

stałych. Ponadto wymieniono oświetlenie w Ogrodzie Matki i Dziecka oraz dobudowano trzy lampy 

na terenie MOK.  

5.21 PODWARSZAWSKIE TRÓJMIASTO OGRODÓW 

5.21.1 Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów 

W dniu 16 czerwca 2015 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła Uchwałę Nr 43/IX/2015 w sprawie 

przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów. Kierunki rozwoju zostały wypracowane w trakcie warsztatów strategicznych,  

w których uczestniczyli przedstawiciele wspólnot samorządowych Brwinowa, Milanówka i Podkowy 

Leśnej oraz partnerzy PTO.  

Dokument był podstawą do tworzenia strategii sektorowych, które pokrótce opisano w kolejnych 

punktach.  

5.21.2 Kompleksowy program uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

„Kompleksowy program uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów” został przyjęty Uchwałą Nr 125/XXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 26 kwietnia 2016 r. Program powstał w celu stworzenia podstaw do efektywnego 

gospodarowania zasobami wodnymi, z uwzględnieniem ochrony stosunków wodnych oraz równowagi 

pomiędzy bilansem wodnym w zlewni a rozwojem gospodarczym terenów objętych analizą.  

Dla Podkowy Leśnej zaproponowano następujące zadania: 

1) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, 

2) modernizację zbiornika wodnego w Parku Miejskim, 

3) modernizację 46 pompowni ścieków na terenie miasta, 

4) modernizację urządzeń korytowych – rów melioracyjny RS-11, 

5) wykonanie południowego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu), stanowiącego 

zabezpieczenie przed zalewaniem, 

6) zwiększenie retencji wód opadowych poprzez budowę studni chłonnych w drogach gminnych. 

 

W 2019 r.: 

1) w projekcie Studium wprowadzono zapis o zachowaniu istniejących stosunków wodnych  

na południu Miasta, w tym stawu na terenie prywatnym, a w obowiązujących planach 

miejscowych istniały zapisy nakazujące zachowanie, odtworzenie i konserwację rowów 

melioracyjnych, 

2) w przebudowywanych drogach uwzględnia się rozwiązania zapewniające retencję wód 

opadowych (zastosowanie Natural Drainage System), 

3) w ramach kontroli jakości wody w wodociągu publicznym, w uzgodnieniu z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, zwiększono do czterech liczbę punktów kontroli 

jakości wody zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Dodatkowo został wymieniony 

odcinek sieci wraz z przyłączem wodociągowym, w którym dochodziło do stwierdzenia 
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przekroczeń dopuszczalnych wartości mikroorganizmów. W celu lepszego podziału sieci 

wodociągowej, na wyznaczonych odcinkach zostały zamontowane dodatkowe zasuwy 

uliczne, które w przypadku awarii pozwolą na ograniczenie do minimum skutków jej 

oddziaływania.  

Kontynuowano również prace przy przebudowie stawu w Parku Miejskim. W 2019 r. zaplanowano 

wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu według istniejącego projektu oraz 

II etap, w formule „projektuj i buduj”, obejmujący opracowanie docelowego rozwiązania stawu jak  

i zagospodarowania terenu wokół. Przetarg zakładał jedynie wykonanie stawu wraz z całą technologią: 

filtracyjnym złożem błotno-kamiennym, zamkniętym obiegiem wody, technologią melioracyjną  

i wszystkimi urządzeniami hydrotechnicznymi, roślinnością i sceną/podestem zakrywającym komory  

z pompami. Nowe rozwiązania projektowe powstały w oparciu o wcześniej powstałą i prezentowaną 

mieszkańcom koncepcję. Projekt zamienny zakładał: 

1) rezygnację z maty bentonitowej na rzecz Geomembrany EPDM, materiału stabilnego 

chemicznie, pozbawionego substancji zanieczyszczających środowisko. 

2) filtrowanie i regenerowanie wody w stawie metodami biologicznymi. Około połowy 

powierzchni zbiornika zajmie strefa regeneracyjna, będąca również jego ozdobną częścią,  

z bujnie rosnącą i kwitnącą roślinność wodną, 

3) rezygnację ze ścianek szczelnych PVC i grodzic stalowych, 

4) ograniczenie do minimum budowy konstrukcji żelbetowych, 

5) zmianę materiału uszczelniającego i podniesienie zwierciadła wody eliminuje straty na 

przesiąki, tym samym straty na parowanie nie powinny przekroczyć jednej objętości zbiornika 

rocznie 

6) likwidację funkcji sedymentacyjnej stawu zatrzyma postępujący proces infiltracji 

zanieczyszczonej biologicznie i chemicznie wody w pobliżu ujęć czwartorzędowych, 

7) poprawę warunków biologicznych roślinności poniżej stawu z uwagi na wyeliminowanie  

w okresie suchym funkcji retencyjnej stawu, 

8) pełne przywrócenie warunków przyrodniczych w stawie i jego otulinie, 

9) wodę w stawie przez cały rok. 

W trakcie trwania budowy odbyła się kontrola przebudowy stawu przeprowadzona przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ wydał decyzję umarzającą postępowanie.  

„Z ustaleń oględzinowych jednoznacznie wynika, że roboty realizowane są zgodnie z wytycznymi 

zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym zawartego w nim opisie technicznym”.  

Następnie wykonawca uzyskał decyzję – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie prac przy 

rewitalizacji stawu – zmiana parametrów fizycznych stawu (dotyczyło tylko rzędnej lustra wody  

i objętości stawu, nie zmieniono warunków wodnych i gruntowych). W dniu 28 marca 2019 r. 

wykonawca złożył wniosek do MWKZ w Warszawie o wydanie zgody na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich przy przebudowie stawu dotyczących m.in. podestu, alejek, małej architektury.  

W dniu 15 kwietnia 2019 r. miała miejsce kompleksowa kontrola prowadzonej inwestycji stawu 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – bez uwag. Kontrola została 

przeprowadzona w wyniku wielokrotnych zawiadomień mieszkańców. Z uwagi na ciągłe naciski ze 

strony skarżących, MWKZ w dniach 10 i 17 czerwca 2019 r. po raz kolejny skontrolował budowę. Od 

dnia 17 maja 2019 r. konserwator, po uzgodnieniu ostatecznych warunków detali z projektantem, jest 

gotowy do wydania ostatecznej decyzji. Decyzja jednak została wstrzymana ze względu na 

interwencję mieszkańców i Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego – 

Dendropolis, które zarejestrowało się w dniu 6 maja 2019 r. specjalnie, aby móc być stroną m.in. w tej 

sprawie. 



 

 
 74 

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję 

zezwalająca Miastu Podkowa Leśna na prowadzenie robót budowlanych na podstawie projektu 

zamiennego. Niestety Stowarzyszenie Dendropolis wniosło odwołanie do Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, co wstrzymało możliwość dokończenia budowy stawu.  

W dniu 13 września 2019 r. odbyła się kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

na podstawie której wydano decyzję o sporządzeniu projektu zamiennego i dostarczeniu go do 

uzgodnienia z PINB. Projekt zamienny mógł być uzgodniony tylko po otrzymaniu prawomocnej 

decyzji MWKZ, a odwołanie ww. stowarzyszenia sprawiło, że nie było to możliwe w terminie 

określonym przez PINB. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano tylko I etap prac zgodnie z umową nr IK.272.274.90006.2018 

z dnia 11 września 2018 r., które zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 3 czerwca 2019 r.  

5.21.3 Plan marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów 

Uchwałą Nr 128/XXIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Rady Miasta Podkowa Leśna przyjęła „Plan 

marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

mający na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, 

wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”. Perspektywę czasową opracowania zaplanowano 

do 2020 roku. 

Cel dokumentu został ujęty bezpośrednio w tytule; jako środek do jego osiągnięcia wskazano 

upowszechnienie szeroko akceptowalnej wizji rozwoju gmin, m.in. poprzez zwiększenie 

rozpoznawalności i wykreowanie pozytywnego wizerunku marki Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów. Działania, które zaproponowano do realizacji w ramach Planu i pod marką PTO, to m.in.: 

transport drogowy, komunikacja społeczna, gospodarka komunalna, sport czy ochrona środowiska 

naturalnego. 

W marcu 2019 r. w Podkowie Leśnej zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy miast  

i gmin na rzecz realizacji projektu pn.: „Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza” dotyczące 

wspólnych działań na rzecz integracji systemów rowerowych oraz najlepszego wykorzystania  

i połączenia ścieżek rowerowych między gminami podwarszawskimi a Warszawą. Wypracowane 

Porozumienie zostało podpisane przez czterech wójtów/burmistrzów: Podkowy Leśnej, Nadarzyna, 

Milanówka i Piastowa. W spotkaniu poza wymienionym wzięli udział przedstawiciele gmin: 

Jaktorowa, Michałowic, Grodziska, Brwinowa, Lesznowoli, Raszyna i Pruszkowa. Cele 

Porozumienia, realizowanego na terenie gmin to integracja różnych systemów „rowerów miejskich”, 

zwiększanie dostępności infrastruktury rowerowej i ułatwienie korzystania z niej użytkownikom, 

upowszechnianie korzystania z rowerów jako alternatywy dla tradycyjnych środków transportu  

i rozwój oraz upowszechnianie sportu i turystyki rowerowej, promocja gmin przyjaznych 

rowerzystom, a także podejmowanie działań na rzecz integracji i spójności sieci ścieżek rowerowych 

(m.in. zabieganie o budowę spójnego traktu rowerowego do Warszawy). Koordynatorem Projektu 

została Podkowa Leśna, natomiast każda z j.s.t. powołuje własny zespół zajmujący się projektem od 

strony finansowej oraz merytorycznej.  

Miasto Podkowa Leśna co roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, także w zakresie organizacji wydarzeń 

popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu 

Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej. Kwoty przeznaczone na realizację tych zadań w ramach 

otwartego konkursu ofert w 2019 roku (41.000,00 zł) były większe niż w roku 2018 (23.800,00 zł). 

Władze miasta przykładają również wagę do edukacji w zakresie demokracji i społeczeństwa 

obywatelskiego. W 2019 roku, z okazji obchodzonego w całej Polsce „Święta Wolności  
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i Solidarności” (30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku) w Podkowie Leśnej 

przygotowano wiele atrakcji dla mieszkańców. Były to m.in.: piknik obywatelski, gra miejska 

czy warsztaty plastyczne. 

W sferze aktywności fizycznej, we współpracy z gminami partnerskimi, zorganizowano m.in. 

kolejną edycję Maratonu Miast Ogrodów oraz turniej tenisa ziemnego o Puchar Trójmiasta 

Ogrodów. Po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 719 wybudowano ponadto odcinek 

ścieżki rowerowej, który stanowi element lokalnego systemu dróg rowerowych, do którego  

w 2020 r. dowiążą się pozostałe gminy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.  

5.21.4 Plan rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem partnerów PTO 

Plan rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej jest efektem kilkuetapowych badań lokalnych 

przeprowadzonych w 2015 r. Dokument został opracowany dla Miasta Podkowa Leśna, jednak 

uwzględnia zasoby i potencjał partnerów - Gminy Brwinów oraz Miasta Milanówka - i nakreśla 

propozycje działań w sferze działalności sportowo-rekreacyjnej do 2020 roku. 

Autorzy opracowania zaproponowali szereg działań do realizacji w ramach Planu; ich zestawienie 

wraz ze sposobem realizacji w 2019 r. zawiera Tabela 7. 

Tabela 12 Proponowane działania w zakresie sportu wraz ze sposobem ich realizacji w 2019 r. 

Lp. Proponowane działanie Sposób realizacji działania w 2019 r. 

1 

Poprawa jakości i dostępności oferty 

lokalnych usług publicznych, bardziej 

skuteczna komunikacja tej oferty 

mieszkańcom, stworzenie nawyku 

korzystania z oferty lokalnej 

Mieszkańcy byli zawiadamiani o nadchodzących 

wydarzeniach sportowych za pośrednictwem strony 

internetowej Miasta, portalu społecznościowego Urzędu, 

w Biuletynie oraz poprzez system SMS, jak również 

poprzez tradycyjne plakaty na tablicach ogłoszeniowych 

rozlokowanych w mieście. 

2 

Tworzenie wspólnych lub wzajemnie 

komplementarnych usług publicznych  

w trzech gminach obszaru PTO 

W lutym 2019 r. zorganizowano bezpłatne wyjazdy na 

lodowisko do Brwinowa. 

3 

Wymiana informacji, wspólna promocja 

gminnych wydarzeń sportowych, 

zapraszanie do uczestnictwa w lokalnych 

imprezach mieszańców partnerskich gmin 

Gminy partnerskie obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów– Gmina Brwinów, Miasto 

Milanówek oraz Miasto Podkowa Leśna – 

współpracowały i wspólnie promowały organizowane 

wydarzenia sportowe, w szczególności w przekazie 

internetowym poprzez portale społecznościowe. 

Otwarte turnieje różnych dyscyplin sportu, które są  

organizowane przez Miasto Podkowa Leśna, są często 

ogłaszane na tablicach ogłoszeń na obiektach sportowych 

na obszarze PTO. 

4 
Tworzenie wspólnych wydarzeń dla 

obszaru PTO 

1) Miasto Podkowa Leśna współpracowało przy 

organizacji Maratonu Miast Ogrodów – wydarzenia 

mającego zachęcić mieszkańców gmin partnerskich PTO 

oraz okolic do aktywnego spędzania czasu (Rysunek 15). 

W ramach Maratonu odbyły się następujące biegi: 

I bieg - 24.03.2019 r., Park Miejski w Podkowie Leśnej 

II bieg - 14.04.2019 r., Turczynek 

III bieg – 26.05.2019 r., Podkowiańska Dycha 

IV bieg – 16.06.2019 r., Milanówek 
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V bieg - 08.09.2019 r., Żółwin 

VI bieg - 13.10.2019 r., Las Młochowski 

VII bieg - 16.11.2019 r., Stawisko. 

Partnerami powyższego wydarzenia były: Miasto 

Podkowa Leśna, Gmina Brwinów, PTB Podkowa Leśna, 

STO Milanówek, TG Sokół oraz Milanowskie Centrum 

Kultury.  

2) 09.06.2019 r. odbył się tenisowy turniej deblowy  

o Puchar Trójmiasta Ogrodów. Współpraca przy 

organizacji (przekazanie gadżetów miejskich dla 

zwycięzców). Turniej odbył się na kortach tenisowych  

w Brwinowie. (Rysunek 16) 

5 
Prowadzenie akcji i kampanii 

społecznych na obszarze PTO 

1) Informacje o sukcesach sportowych mieszkańców 

Miasta oraz uczniów reprezentujących lokalne szkoły są 

zamieszczane na stronie internetowej Miasta, na portalu 

społecznościowym Urzędu oraz w Biuletynie. 

2) W dniach 16-22-09.2019 r. odbył się Europejski 

Tydzień Zrównoważonego Transportu. W ramach akcji 

odbyło się: 

- częstowanie mieszkańców gorącym napojem (kawa 

 i herbata), 

- owoc dla podróżujących transportem zbiorowym WKD, 

- dwudniowe zamknięcie ulicy na potrzeby stworzenia 

ulicznego obrazu (Rysunek 17), 

- rajd rowerowy ulicami Podkowy Leśnej, 

- nocny przejazd na rolkach ulicami Podkowy. Każdy 

uczestnik otrzymał świecący gadżet (Rysunek 18). 

6 
Wspólna oferta, promocja  

i infrastruktura turystyczna 

Rozpoczęto tworzenie wspólnej mapy infrastruktury 

rowerowej gmin, nie tylko gmin PTO, ale również gmin 

tzw. obwarzanka warszawskiego. 

7 

Inwestowanie w sporty kwalifikowane, 

często niszowe, wymagające dużych 

nakładów finansowych 

1) Zakup dwóch przenośnych stołów do gry w Teqball, 

udostępnionych na zajęcia z dziećmi. 

2) Współorganizacja I międzynarodowego obozu 

treningowego zawodników Teqball na świecie (Rysunek 

19). Równocześnie międzynarodowe szkolenie 

sędziowskie. Program Obozu: 

1.08 – Treningi Otwarte Teqball 

2.08 – Turniej Singlowy Teqball – Godz. 9.00 

3.08 – Turniej Deblowy Teqball – Godz. 9.00 

4.08 – Treningi Otwarte Teqball 

3) Współorganizacja I Międzynarodowego Turnieju 

TEQPONG w Polsce (Rysunek 20). Szkolenie 

sędziowskie w tej dyscyplinie sportu. 

8 
Rozbudowa i podniesienie jakości 

infrastruktury sportowej  

1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy 

Miasta Podkowa Leśna z Miastem Milanówek do  

ul. Gołębiej (po północnej stronie drogi wojewódzkiej  

nr 719). 
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2) Zlecono opracowanie dokumentacji techniczno-

projektowej i kosztorysowej budowy torów rowerowych 

przy ul. Brwinowskiej 30 oraz rozpoczęto proces budowy 

jednego z nich (pumptrack). 

3) Zostały ustawione dodatkowe punkty świetlne (3 szt.) 

w młodzieżowej strefie aktywności na terenie MOK-u. 

4) Przeprowadzono prace naprawcze w Młodzieżowej 

Strefie Aktywności.  

9 

Zwiększenie stopnia wykorzystania 

finansowych i niefinansowych 

mechanizmów współpracy JST i NGO 

1) W 2019 r. wzrosła wysokość środków budżetowych 

przeznaczonych na realizację zadań publicznych  

z zakresu sportu, zleconych w konkursie organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w  

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego – w 2018 r. była to 

kwota 26.000,00 zł, podczas gdy w 2019 r. – 35.000,00 

zł.  

2) Współpraca z Podkowiańskim Towarzystwem 

Biegowym przy organizacji VII Podkowiańskiej Dychy 

(Rysunek 21). 

3) Współpraca z klubami: UKS Altus i GKSz przy 

organizacji zajęć całorocznych dla dzieci i młodzieży. 

4) Współpraca z ZHP przy organizacji imprez 

sportowych w Podkowie Leśnej. 

5) Ponadto Miasto dofinansowało projekty organizacji 

pozarządowych w ramach tzw. „małych grantów”:  

- Mikołajkowy Turniej Karate (Rysunek 22),  

- Turniej piłki ręcznej i turniej badmintona. 

10 

Ustanowienie koordynatora ds. sportu  

w Podkowie Leśnej lub powierzenie tej 

roli jednej z istniejących komórek 

organizacyjnych miasta 

Urząd Miasta zatrudnia koordynatora ds. sportu od 2016 

r. 

11 
Powstanie ciała doradczo-konsultacyjnego 

w sferze sportu i rekreacji 

Brak 

12 

Utworzenie "Karty Mieszkańca PTO" 

uprawniającej do zniżek podczas 

korzystania z miejscowej oferty sportowej 

Brak 

13 

Zwiększenie stopnia integracji, 

aktywności społecznej i poczucia dobra 

wspólnego poprzez działania i projekty  

z obszaru sportu i rekreacji 

1) W styczniu 2019 r. odbył się międzygminny turniej 

piłki ręcznej dziewcząt i chłopców - Puchar Króla.  

W turnieju wzięło udział osiem drużyn (rysunek 23). 

2) W trakcie ferii zimowych zorganizowano akcję 

"Otwarta hala" - dzieci miały zapewnioną opiekę  

w godzinach 8-14 oraz odbywały się zajęcia  

z wrotkarstwa, badmintona oraz łucznictwa (Rysunek 24 

i Rysunek 25). 

3) W lutym 2019 r. zorganizowano bezpłatne wyjazdy na 

lodowisko do Brwinowa; dzieci brały udział w zajęciach 

łyżwiarskich pod opieką instruktora. 
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4) W marcu odbyły się Mistrzostwa Podkowy Leśnej  

w tenisie stołowym dzieci i dorosłych (Rysunek 26). 

5) W dniu 14.04.2019 r. rozpoczął się sezon rowerowy 

poprzez pierwszą "Rowerową niedzielę", cel: Rokitno, 

Klasztor. 

Daty kolejnych wycieczek rowerowych w 2019 roku: 

28.04 – Tężnie solankowe Konstancin Jeziorna 

12.05 – Ogród hotelu Wenecja Palace, Michałowice 

25.05 – Muzeum Żaby, Żabia Wola 

23.06 – Szlakiem grodziskich parków 

14.07 – Tężnie solankowe – Tarczyn 

6) Miasto podjęło współpracę z KJ Podkowa Leśna przy 

organizacji zawodów konnych przez cały sezon startowy. 

Zawody konne w Podkowie Leśnej: 

6.04 – zawody w ujeżdżaniu w ramach Pucharu Podkowy 

Leśnej. Równocześnie rozegrane zostały: Zawody 

Regionalne i Towarzyskie w ujeżdżeniu oraz 

Akademickimi Mistrzostwami Warszawy i Mazowsza. 

01.05 – Zawody konne w skokach przez przeszkody,  

I Eliminacje Pucharu Podkowy Leśnej w skokach, II 

eliminacje Ligii Mazowsza, Akademickie Mistrzostwa 

Warszawy i Mazowsza.  

25-26.05 – Zawody konne w skokach przez przeszkody  

i ujeżdżaniu, II Eliminacje Pucharu Podkowy Leśnej.  

22-23.06 – Zawody konne w skokach przez przeszkody  

i ujeżdżaniu, III Eliminacje Pucharu Podkowy Leśnej. 

22.09 – Zawody konne w ujeżdżaniu, Finał Pucharu 

Podkowy Leśnej. 

28-29.09 – Zawody konne w skokach przez przeszkody, 

Finał Pucharu Podkowy Leśnej. 

 

7) Realizacja programu „Aktywny Senior”  

z dofinansowaniem PROW. 

Zajęcia gimnastyczne odbywały się w poniedziałki  

o godz. 19.00 w SP nr 1, zajęcia NordicWalking  

w czwartki o godz. 17.15 – zbiórka przy SP nr 1, zajęcia 

AquaAerobicu odbywały się w dwóch grupach na 

basenie w Pruszkowie w soboty; gr. I godzina 16.00 

(wyjazd spod SP nr 1 godz. 15.20) gr. II godzina 17.00 

(wyjazd godz. 16.20). Zrealizowano po 32 zajęcia  

w każdej dyscyplinie. W sumie wzięło w nich udział 

ponad 60 osób.  

8) Dziecięce reprezentacje gminy Podkowa Leśna brały 

udział w turniejach organizowanych w ramach Mazovia 

Cup SGZM Mazovia. 

16.02 – Piłka Koszykowa chłopców w Michałowicach 

23.03 – Piłka ręczna chłopców w Michałowicach 

18.05 – Piłka nożna chłopców w Milanówku 

08.06 – Lekkoatletyka w Brwinowie 

25.10 – Unihokej - młodzież SP, Brwinów  

23.11 – Koszykówka chłopców, Komorów 
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14.12 – Błonie. Piłka Nożna chłopców. 

9) w dniu 24.03, odbył się II Turniej Mazowieckiej Ligii 

Karate Tradycyjnego, współpraca z Karate Klub 

Pruszków. 

10) Współpraca z klubem Podkowa Teqball Club przy 

wprowadzeniu i organizacji rozgrywek II Ligi Futsalu  

z udziałem podkowiańskiej drużyny. 

Męska drużyna Futsalu (halowej piłki nożnej) rozgrywała 

swoje mecze na Hali Sportowej w SP im. Bohaterów 

Warszawy w Podkowie Leśnej. 

11) W dniu 12.05 - Streetball w Podkowie Leśnej – 

Turniej koszykówki ulicznej dla młodzieży i dorosłych 

(Rysunek 27). 

12) Współpraca przy organizacji VII Podkowiańskiej 

Dychy, która odbyła się 26.05.2019 r.  

13) W dniu 07.06.2019 r. na terenie szkoły 

samorządowej stanęło miasteczko ruchu drogowego. 

14) W dniu 15.06 – Singlowy Turniej Teqball „Podkowa 

Cup” w ramach FOO 2019 

15) W dniu 28.09.2019 r. odbyły się ogólnopolskie 

zawody "III Podkowiańska Szabla", współorganizowane 

przez Miasto (Rysunek 28). 

16) W 2019 r. odbywały się warsztaty łucznictwa, które 

ze względu na zwiększone zainteresowanie prowadzone 

były w dwóch grupach zaawansowanej i początkującej,  

w dn. 22.12.2019 r. zakończono zawodami łuczniczymi.  

17) W pierwszej połowie roku prowadzone były 

bezpłatne zajęcia badmintona dla dzieci. 

14 

Poprawa jakości i dostępności oferty  

z zakresu zagospodarowania czasu 

wolnego oraz profilaktyki uzależnień 

1) Zakup stołów do sportów Teq, udostępnionych do 

prowadzenia darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży. 

2) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ufundował nagrodę 

- rower - dla uczestników wyścigów rowerowych 

podczas Rowerosacrum (Rysunek 29). 

3) Wszystkie działania w zakresie sportu i rekreacji 

organizowane i współorganizowane przez Miasto 

Podkowa Leśna są ogólnodostępne dla mieszkańców 

PTO. Wstęp w roli kibica jest całkowicie bezpłatny. 

4) We wrześniu 2019 r. zorganizowano trening  

z Mistrzami piłki ręcznej: Sławomirem Szmalem, 

Grzegorzem Tkaczykiem, Karolem Bieleckim  

i Radosławem Wasiakiem - zajęcia dla dziecięcych 

reprezentacji gminy (Rysunek 30). 

 

W 2019 r. na realizację zadań z zakresu sportu wydatkowano łącznie ok. 92.865,00 zł. Na 

przedmiotową kwotę składały się: 

1) nagrody rzeczowe w zawodach sportowych oraz elementy wyposażenia (stół Teqball, 

wew) – ok. 18.400,00 zł, 
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2) umowy i umowy zlecenia (sędziowie, opieka medyczna, opieka reprezentacji miasta, 

opieka na zajęciach sportowych i sekcje miejskie) – ok. 23.400,00 zł, 

3) trofea na zawody sportowe (puchary i medale) – ok. 8.350,00 zł, 

4) usługi dodatkowe (transporty, catering, ubezpieczenia, naprawy) – ok. 12.700,00 zł, 

5) dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonych otwartych 

konkursów na realizację zadań publicznych – 26.122,11 zł, 

6) „małe granty” – 3.877,89 zł. 

  
Rysunek 15 Maraton Miast Ogrodów Rysunek 16 Tenisowy turniej deblowy 

  

Rysunek 17 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu Rysunek 18 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Rysunek 19 Obóz treningowy Teqball Rysunek 20 Turniej Teqpong 
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Rysunek 21 Podkowiańska Dycha Rysunek 22 Mikołajkowy turniej karate 

  

Rysunek 23 Turniej piłki ręcznej – Puchar Króla Rysunek 24 Akcja „Otwarta hala” 

Rysunek 25 Akcja „Otwarta hala” Rysunek 26 Mistrzostwa Podkowy Leśnej w tenisie stołowym 

Rysunek 27 Streetball w Podkowie Leśnej Rysunek 28 III Podkowiańska Szabla 
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Rysunek 29 Rowerosacrum Rysunek 30 Trening z mistrzami piłki ręcznej 

 

5.21.5 Strategia rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych 

nasadzeń 

Kolejnym dokumentem strategicznym, stworzonym w ramach partnerstwa gmin PTO, była „Strategia 

rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem 

inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”, przyjęta przez Radę Miasta 

Podkowa Leśna Uchwałą Nr 126/XXIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Strategia zawiera pełną inwentaryzację zasobów przyrodniczych, w tym: parków, skwerów, pasów 

zieleni przyulicznej, zespołów przyrodniczych, rezerwatów przyrody i pomników przyrody. 

W Strategii nakreślono następujące cele: 

1) wzmacnianie struktury przyrodniczej terenów zieleni, 

2) rozwój infrastruktury wypoczynkowej terenów zieleni, 

3) spójność przestrzenna terenów zieleni z terenami towarzyszącymi, 

4) wspieranie rozwoju społecznego mieszkańców gmin poprzez odpowiednie zagospodarowanie 

terenów przyrodniczych oraz terenów zieleni, 

5) wspomaganie mikroklimatu gmin. 

W 2019 r.: 

1) przeprowadzono oględziny  drzewostanu na większości terenów leśnych m.in. w Parku 

Miejskim, przy ul. Jaworowej, ul. Warszawskiej, przy Szkole Samorządowej, oraz wzdłuż 

ścieżki rowerowej przy ul. Jeleniej, a także w pasach drogowych. W wyniku przeglądu 

wypielęgnowano drzewa oraz usunięto obumarłe egzemplarze. Decyzja o przeznaczeniu do 

usunięcia drzew, osłabionych wskutek zmian klimatycznych, następuje po kilkumiesięcznym 

okresie monitorowania. 

2) ograniczono koszenie i podlewanie obszarów trawiastych w okresie długotrwałej suszy, 

3) dla poprawy struktury gleby oraz w trosce o zimujące w ściółce owady i  jeże zrezygnowano  

z jesiennego sprzątania liści  w parkach, pozostawiając je do wiosny kolejnego roku, 

4) w celu poprawienia warunków dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zaprojektowano 

kroplującą instalację nawodnieniową w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na terenie 

parkingu Park & Ride, 

5) w planie miejscowym jest obowiązek zachowania minimum 70% bądź 80% powierzchni 

działki jako terenu biologicznie czynnego, 
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6) na wniosek radnego Miasta Podkowa Leśna, podczas przygotowywania opisu zamówienia 

dotyczącego przetargu na sprzątanie i pielęgnację zieleni zastosowano zapis o niestosowaniu 

w mieście dmuchaw spalinowych, 

7) rozpoczęto rozmowy o współpracy z przedstawicielem SGGW w zakresie wsparcia eksperckiego 

w przygotowaniu programu pielęgnacji i odnowy drzewostanu na terenach publicznych, 

8) zrealizowano nasadzenia jednorocznych roślin ozdobnych w mieście oraz posadzono kilka 

tysięcy roślin cebulowych, 

9) uzyskano umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW; umorzone środki mają być 

przeznaczone na pielęgnację drzew oraz nowe nasadzenia. 

5.21.6 Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego  

i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Uchwałą Nr 140/XXV/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła „Studium 

komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, dalej Studium. 

Jako główny cel opracowania wskazano stworzenie zrównoważonego systemu transportowego, który 

będzie zapewniał mobilność, sprzyjał przyjaznym środowisku zachowaniom transportowym 

mieszkańców, przyczyniał się do poprawy atrakcyjności terenów PTO jako miejsca zamieszkania oraz 

wspierał rozwój gospodarczy. 

W 2019 r. przebudowano część ul. Modrzewiowej i Helenowskiej z zastosowaniem elementów 

uspokojenia ruchu, wybudowano 0,413 km ścieżki rowerowej, a także wykonano dokumentacje 

projektowe przebudowy kolejnych ulic i odcinków ścieżek rowerowych. 

 
W 2019 r. zakończyły się również prace projektowe dotyczące wyznaczenia przystanków 

autobusowych w ciągu ul. Brwinowskiej. Mając na uwadze priorytet wartości istniejących drzew,  

a także postępując zgodnie z dobrą praktyką, wskazaną w Studium, perony przystankowe 

zaprojektowano na krawędzi jezdni. Zastosowanie takiego rozwiązania spowolni ruch kołowy na  

ul. Brwinowskiej, na którego uciążliwość oraz stwarzane przezeń zagrożenie wielokrotnie zwracają 

uwagę mieszkańcy. 

Wobec rozwijającej się infrastruktury rowerowej w gminach położonych na zachód od Warszawy,  

w tym na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, w pierwszym kwartale 2019 r.,  

z inicjatywy Miasta Podkowa Leśna, podpisano porozumienie pn. "Rowerowa Unia Gmin 

Zachodniego Mazowsza". Celem współpracy miast i gmin ma być integracja systemów rowerów 

miejskich oraz dalsze działania dążące do scalenia systemu ścieżek rowerowych. Do udziału  

w spotkaniach zaproszono władze kilkunastu miast i gmin, w tym włodarzy gmin PTO; przedstawiciel 

Milanówka jest jednym z sygnatariuszy porozumienia.  

Rok 2019 upłynął również pod znakiem dyskusji na temat wprowadzenia w Mieście Podkowa Leśna 

strefy płatnego parkowania, która miałaby udrożnić centrum miasta, zwiększyć rotację pojazdów,  

a także wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych. 

5.21.7 Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Strategia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” została przyjęta przez Radę 

Miasta Podkowa Leśna Uchwałą Nr 127/XXIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Dokument określa 

ramy lokalnej polityki społecznej z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
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problemów alkoholowych, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, integracji 

i aktywności społecznej mieszkańców. 

Cele nakreślone w ww. Strategii zostały przeniesione do lokalnych programów obejmujących 

zagadnienia w zakresie pomocy społecznej, a więc: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok 

(Uchwała Nr 34/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r.), Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017-2027 oraz Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2019-2021 (Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Miasta Podkowa 

Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r.). Wymienione programy są realizowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Podkowie Leśnej. 
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06. 
Informacje  

o działalności 

jednostek 

organizacyjnych 
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6 INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH  

6.1 CENTRUM KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jest instytucją finansowaną z budżetu Miasta Podkowa 

Leśna, powstałą w roku 2008 z połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka 

Kultury z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. 

Zgodnie ze Statutem do podstawowych zadań Centrum należy: 

1) edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę, 

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów 

zainteresowań, sekcji i zespołów, 

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

4) wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki 

oraz lokalnych twórców, 

5) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, w tym 

szczególnie związanych z historią Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej i regionu, 

6) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów 

w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

7) upowszechnienie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego, 

8) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność 

lokalną, 

9) promowanie i wspieranie działalności rekreacyjnej i sportowej, 

10) promocja kultury Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i regionu. 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich działa w oparciu o „Strategię rozwoju na lata 2016-2020”, 

opracowaną w sposób partycypacyjny. 

Instytucja prowadzi działalność w dwóch obiektach – Pałacyku Kasyno znajdującym się w Parku 

Miejskim oraz w budynku przy ul. Świerkowej 1. Wymienione obiekty zostały przekazane  

w bezpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia do końca roku 2020. 

Sytuacja finansowa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r. 

1) dotacja Organizatora – 1.100.000,00 zł, 

2) przychody z działalności podstawowej – 290.748,40 zł, 

3) przychody z dotacją Organizatora – 1.390.748,40 zł. 

Procentowy udział dotacji w stosunku do przychodów w 2019 roku wyniósł 79,1 %. 

Dodatkowy przychód uzyskiwany przez Centrum to głównie sprzedaż usług kulturalnych  

i edukacyjnych (sprzedaż biletów na koncerty, spektakle, filmy, opłaty za udział w zajęciach edukacji 

artystycznej) oraz wynajem sal (na zajęcia stałe typu taniec towarzyski, tai chi, joga oraz jednorazowe 

wynajmy na imprezy towarzyskie). 

Dotacje z innych źródeł niż budżet Miasta stanowią niewielką część budżetu Centrum. W roku 2019 

pozyskano środki z PROW na realizację projektu „Plenerowe kino letnie w Podwarszawskim 
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Trójmieście Ogrodzie” w kwocie 21.058,00 zł. Nie udało się niestety pozyskać środków od MKiDN 

na zakup systemu oświetlenia do sali widowiskowej. 

Rolą Centrum jest aktywizowanie mieszkańców i włączanie ich w proces tworzenia oferty. 

Najbardziej dobitnym przykładem tego podejścia jest Festiwal Otwarte Ogrody, flagowa 

podkowiańska impreza, której koordynatorem jest Centrum, a prawdziwymi twórcami – mieszkańcy  

i stowarzyszenia. Podobną aktywizującą rolę pełni konkurs „Pomysł się liczy”. Mieszkańcy realizują 

swoje pomysły, otrzymując drobne dofinansowanie. 

Jak pokazuje Tabela 13 działalność Centrum jest bogata i różnorodna. 

  Tabela 13 Wydarzenia organizowane przez CKiIO w 2019 r. 

Forma wydarzenia Liczba wydarzeń 
Frekwencja 

[os.] 

Koszt 

[zł] 

Wystawa 9 1178 8.805 

Spektakl dla dzieci 4 399 6.636 

Spektakl dla dorosłych 8 905 15.552 

Koncert dla dzieci (gordonowski) 6 505 10.911 

Koncert dla dorosłych 23 2.042 55.387 

Spotkanie/prelekcja (poza UOP) 16 782 555 

Projekcja filmowa (Kino Projekt i kino plenerowe) 17 1.392 12.506 

Projekcja filmowa (Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej) 25 1.322 18.704 

Gra Miejska 2 95 0 

Potańcówka 12 707 1.688 

Konkurs Pomysł się liczy 5 420 5.349 

Festiwal Otwarte Ogrody 1 3.300 2.4255 

Święto Podkowy 1 335 4.948 

Europejskie Dni Dziedzictwa 1 520 3.127 

Święto Wolności i Solidarności 1 160 6.843 

Dzień Niepodległości 1 40 2.170 

RAZEM 132 14.102 177.436 
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Tabela 14 Stałe zajęcia organizowane przez CKiIO w 2019 r. 

Zajęcia edukacyjne [stałe] 
Liczba 

uczestników 
Koszt [zł] 

Zajęcia muzyczne dla dzieci Śpiewankowo 7 4.680 

Zajęcia muzyczne Baba Duu i Muzyczna Kraina dla dzieci 49 37.724 

Nauka gry na instrumentach (pianino, gitara) 10 0 

Zajęcia plastyczne dla dzieci 10 8.917 

Projektowanie graficzne dla dzieci Nowe Formy Sztuki 12 10.638 

Zajęcia politechniczne dla dzieci Pracowni Wiedzy Zbędnej 8 12..414 

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży Altanka 7 4141 

Warsztaty taneczna flamenco dla dorosłych 9 10.000 

Warsztaty teatralne Kiosk Ruchu 6 6.881 

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych 6 3.810 

Warsztaty taneczne terapeutyczne- tańce etniczne 30 3.689 

Warsztaty Śpiewu Białego Białogłosy 14 4.000 

Warsztaty Filozoficzne Podkowa 14 3.360 

Warsztaty filmowe Podkowiańska Wideokronika Bis 6 22.381 

Pracownia Muzyczna- sala prób 18 9.661 

ARTFERIE 60 7.785 

ARTWAKACJE 120 17.823 

Uniwersytet Otwarty Pokolenia 85 31.909 

RAZEM 471 199.813 

 

Rocznie instytucja organizuje ponad 130 imprez kulturalnych, w których uczestniczy ponad 14 tysięcy 

osób. Są to różne propozycje, skierowane do różnych grup mieszkańców, aczkolwiek nie brak 

wydarzeń, które przyciągają ogół mieszkańców (Festiwal Otwarte Ogrody, EDD, potańcówki, kino).      

W ramach Centrum działają sekcje, zajmujące się głównie rozwojem artystycznym najmłodszych 

mieszkańców oraz rozwijające pasje młodzieży i dorosłych. W 2019 r. brało w nich udział 471 osób,  

w tym słuchacze Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, którzy oprócz uczestnictwa w wykładach  

i wycieczkach działają w licznych sekcjach (teatralna, plastyczna, taneczna, językowa, brydżowa, 

nordic walking). W tę liczbę wliczeni są również uczestnicy półkolonii, które przybierają formę 

warsztatów artystycznych – stąd nazwy: Artferie i Artwakacje.    

Nasza publiczność korzysta z oferty w bardzo różny sposób i trudno jest nakreślić profil „typowego 

klienta” Centrum. Są osoby, które sporadycznie i „eventowo” korzystają z oferty, chodząc na filmy, 

spektakle czy koncerty. Są osoby (dzieci, młodzież, jak również osoby dorosłe), które są uczestnikami 

zajęć stałych oraz Uniwersytetu Otwartego Pokolenia i tym samym regularnie odwiedzają Centrum,  

a często prezentują swoje dokonania na scenie (jak np. Teatr Otwarty, Amaya – grupa tańca flamenco, 

Kiosk Ruchu – teatr ruchu czy Białogłosy – grupa śpiewu białego).  Wiekowo są to osoby starsze (po 
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60-tce) lub dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (a nawet żłobkowym). Mała reprezentacja 

młodzieży i osób młodych jest typową bolączką większości domów kultury. 

  

  
Rysunek 31 Koncert jazzowy Włodka Pawlika Rysunek 32 Wykład Uniwersytetu Otwartego Pokolenia 

  
Rysunek 33 Spektakl dla dzieci „Pan sznurkowy” Rysunek 34 Artwakacje – warsztaty filmowe 

  
Rysunek 35 Zakończenie Artwakacji Rysunek 36 Koncert kameralny Józefa Kolinka 
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6.2 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ 

Biblioteka Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej działającej na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, która została 

wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora, pod numerem 1/96. 

Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa lokalnego  

i narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej 

oraz światowej oraz informacji o nim. 

Podstawowym celem Biblioteki jest prowadzenie działalności bibliotecznej i informacyjnej, 

umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, 

muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. 

Ponadto, do zadań Biblioteki może należeć działalność w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, 

wydawnicza, bibliograficzna, dokumentacyjna, edukacyjna – w zakresie informacji o korzystaniu  

z bibliotek i różnych form pracy z książką oraz popularyzatorska – w zakresie promocji książki  

i czytelnictwa. 

Ze względu na pełnioną przez książnicę podkowiańską rolę, jej księgozbiór ma charakter uniwersalny, 

to znaczy zawiera zarówno literaturę piękną, dzieła niebeletrystyczne, jak i publikacje ze wszystkich 

dziedzin wiedzy. Zbiory w tradycyjnej formie papierowej liczyły na dzień 31 grudnia 2019 r. 24.964 

woluminów. W ciągu roku zakupiono łącznie 1.502 egzemplarze nowych książek i 127 audiobooków. 

Zbiory są systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze, wznowienia, niezbędne zakupy 

antykwaryczne oraz dary. 

Z zasobów Biblioteki korzystają czytelnicy ze wszystkich przedziałów wiekowych, począwszy         

od najmłodszych a skończywszy na seniorach, często niemalże równolatkach Miasta Ogrodu. 

Należy przypomnieć, że liczba czytelników Biblioteki w każdym roku stanowi na nowo zliczaną 

grupę rzeczywistych aktywnych użytkowników, którzy w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia danego 

okresu sprawozdawczego korzystali z usług placówki. W 2019 r. aktywnymi użytkownikami 

Biblioteki były 2.064 osoby, a zatem o niemal 200 osób więcej niż w roku 2018. 

W mieście Podkowa Leśna w 2019 r. funkcjonowała jedna biblioteka – Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Poli Gojawiczyńskiej posiadająca jedną filię – Podkowiańską Galerię Ekslibrisu, zlokalizowaną       

w budynku będącym siedzibą Biblioteki głównej znajdującym się przy ul. Błońskiej 50. 
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Tabela 15 Dane dotyczące księgozbioru 

 Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r. 

Księgozbiór (liczba woluminów) 23.717 24.964 

Łączna liczba woluminów w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca 
5,86 6,57 

 

Biblioteka podkowiańska posiada także 1.674 egzemplarze zbiorów specjalnych. W 2019 r. 

zarejestrowano 5197 wypożyczeń tychże zbiorów. W ich skład wchodzą książki mówione (audiobooki 

1.638 tytułów), gry planszowe oraz puzzle.  

Dla porównania zaznaczyć należy, iż Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, będąca Biblioteką Główną 

Województwa Mazowieckiego, dysponuje ok. 1.800 tytułami książki mówionej, co plasuje Bibliotekę 

Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na bardzo wysokiej pozycji w województwie mazowieckim i nie 

tylko. 

W roku 2019 Biblioteka prenumerowała 45 tytułów czasopism, w tym znalazły się 3 tytuły 

anglojęzyczne. Wszystkie czasopisma są wypożyczane na zewnątrz; w omawianym roku czytelnicy 

dokonali 5.133 ich wypożyczeń. 

W ciągu roku z usług Biblioteki skorzystało ok. 1.350 użytkowniczek i 714 użytkowników, którzy 

wypożyczyli łącznie z 51.392 woluminów.  

Biblioteka oferuje również swoim czytelnikom możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych.           

Z roku na rok liczba chętnych rośnie. W 2019 r. zrealizowano w ramach tej usługi 1.034 wypożyczeń 

dla 221 osób. Od 2012 r. liczba ta wzrosła ok. dwukrotnie.  

Starzenie się społeczeństwa powoduje, iż coraz większym zainteresowaniem cieszy się usługa książka 

na telefon – polegająca na dostarczaniu książek i prasy do domu. Jest ona kierowana do seniorów oraz 

osób stale lub czasowo pozbawionych możliwości poruszania, które z przyczyn losowych (choroba, 

niepełnosprawność etc.), nie mogą samodzielnie skorzystać z zasobów Biblioteki podkowiańskiej  

(ok. 500 wypożyczeń). 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej oraz jej filia Podkowiańska Galeria Ekslibrisu 

organizowała w roku 2019 różnego rodzaju aktywności na rzecz promocji książki i czytelnictwa. 

Wiele z wymienionych poniżej było przeprowadzanych z działającymi w Podkowie Leśnej 

organizacjami pozarządowymi.  

Odbiorcami tych przedsięwzięć były grupy odbiorców  ze wszystkich kategorii wiekowych.  

W wydarzeniach tych udział wzięło 7.459 uczestników. 

Tabela 16 Wykaz przedsięwzięć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej 

Przedsięwzięcia 
Liczba osób w ciągu roku 

2019 

Dyskusyjny Klub Książki (dla dorosłych) 660 

3 Dyskusyjne Kluby Książki (dla dzieci w Szkole Podstawowej) 4740 

Zajecia biblioterapeutyczne  dla podopiecznych ŚDS KSN AW w Podkowie 

Leśnej 
769 
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Zajęcia dla seniorów we współpracy z OPS 43 

Klub pod Mądrym Smokiem 254 

Lekcje biblioteczne 202 

Spotkanie autorskie z Katarzyną Stachowicz-Gacek autorką książki                       

pt. „W jak morderstwo" 
50 

Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim, promocja książki                                     

pt. „Dziewczyna o czterech palcach" 
60 

Otwarte Ogrody (4 przedsiewzięcia, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz mieszkańcami) 
480 

Spotkanie autorskie dla dzieci z Marta Szloser, autorką książki pt. „Okruszki” 60 

Organizacja historycznej gry plenerowej pn. "Gra o wolność" 100 

Narodowe Czytanie - lektura noweli "Orka", spotkanie autorskie z Urszulą 

Kowalczuk, autorką książki pt. ”Koń jaki jest każdy widzi - Alfabetyczny zbiór         

300 konizmów" 

25 

Noc w Bibliotece. Nocą przyroda żyje! 16 

Razem 7.459 

 

Łączne wydatki związane z organizacją ww. wydarzeń opiewały na kwotę 12.032,53 zł, z czego kwota 

1.400,00 złotych została sfinansowana przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę 

Główną Województwa Mazowieckiego. 

W 2019 r. Bibliotece podkowiańskiej i jej Filii użytkowano 10 komputerów, z których każdy miał 

dostęp do Internetu szerokopasmowego. Biblioteka podkowiańska dzięki użytkowanemu systemowi 

bibliotecznemu zapewnia  użytkownikom katalog on-line z księgozbiorem dostępnym w 100% oraz 

możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień, dokonywania rezerwacji, systemem 

powiadamiania o dostępności rezerwowanych książek tradycyjnych, audiobooków, czasopism, gier, 

puzzli. 

6.3 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

Centrum Usług Wspólnych, utworzone uchwałą Nr 176/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 22 listopada 2016 r., jest jednostką organizacyjną, która prowadzi obsługę administracyjną, 

finansową i organizacyjną jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Podkowa Leśna. Jednostki, o których mowa, to Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały oraz 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy.  

W sprawozdawanym roku wydatki Miasta Podkowa Leśna na oświatę wyniosły 10.339.414,11 zł,  

z czego tylko 7.366.092,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa.  

W 2019 r. na terenie Miasta Podkowa Leśna działały następujące szkoły i placówki oświatowe 

niepubliczne: 
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1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Modrzewiowej 41 

wg stanu na 30 września 2019 r. – 269 uczniów 

Kwota dotacji przekazanej w 2019 r.: 

a) Szkoła podstawowa – 2.209.410,23 zł, 

b) Oddział zerowy – 253.368,36 zł, 

c) Gimnazjum – 207.942,16 zł, 

d) Uczniowie niepełnosprawni – 204.970,63 zł. 

2) Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe Moje Przedszkole przy ul. Brwinowskiej 10 

wg stanu na 30 września 2019 r. – 19 dzieci. 

Kwota dotacji przekazanej w 2019 r. – 230.776,02 zł. 

3) Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy przy ul. Borsuczej 17 

wg stanu na 30 września 2019 r. – 14 dzieci 

Kwota dotacji przekazanej w 2019 r. –  67.572,96 zł 

Kwota dotacji na dzieci niepełnosprawne – 54.096,12 zł. 

4) Niepubliczne Przedszkole na Akacjowej przy ul. Akacjowej 8   

wg stanu na 30 września 2019 r. – 15 dzieci 

Kwota dotacji przekazanej w 2019 r. – 155.359,02 zł 

Kwota dotacji na dzieci niepełnosprawne – 90.160,20 zł. 

5) Punkt Przedszkolny – Klub Rodzinny Ihaha przy ul. Bluszczowej 1 

wg stanu na 30 września 2019 r. – 18 dzieci 

Kwota dotacji przekazanej w 2019 r. –  82.052,88 zł. 

6.4 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE IM. KRASNALA HAŁABAŁY 

Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 letnie oraz prawa do korzystania z wychowania 

przedszkolnego dzieciom w wieku 3-5 lat. Zgodnie z art. 31 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe do zadań 

gminy należy zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w: 

1) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub 

2) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną 

lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub 

3) niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, 

lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, położonych na obszarze gminy. 

W 2019 roku w Podkowie Leśnej funkcjonowało jedno przedszkole gminne. Do przedszkola 

uczęszczało 118 dzieci, w tym 65 dziewcząt i 53 chłopców, z następujących roczników: 

1) rocznik 2013 –  24 dzieci , w tym 13 dziewcząt i 11 chłopców, 

2) rocznik 2014 – 26 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 12 chłopców, 

3) rocznik 2015 – 39 dzieci , w tym 24 dziewczęta i 15 chłopców,  

4) rocznik 2016 – 28 dzieci , w tym 13 dziewcząt  i 15 chłopców , 
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5) rocznik 2017 – 1 dziecko (dziewczynka). 

Na prowadzenie przedszkola miasto wydało kwotę: 1.551.100, 41 zł. 

Warto nadmienić, że w grudniu 2019 roku została przeprowadzona kontrola Kuratorium Oświaty  

w związku z wnioskiem organu prowadzącego o ocenę pracy dyrektora. Tematyka kontroli dotyczyła 

realizacji przez dyrektora publicznego przedszkola zadań wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację psychologiczno-pedagogiczną,  

protokoły dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz 

dokumentację potwierdzającą przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pomocy 

przedmedycznej i instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie wydano zaleceń. Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały otrzymała ocenę bardzo dobrą.  

W roku 2019 przedszkole realizowało kilka programów o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym 

(Piękna nasza Polska cała, Kubusiowi przyjaciele natury, Cała polska mówi aaa……, Chroń się przed 

kleszczami wszystkimi sposobami). Przedszkolaki prezentowały swoje talenty odnosząc ogromny 

sukces w konkursach przyrodniczych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich o zasięgu 

ogólnopolskim oraz powiatowym (Taneczny Festiwal Przedszkolaków – Mazovia 2019 – wyróżnienie, 

Sopranem i Basem – I i II miejsce w odpowiedniej kategorii wiekowej).  

W 2019 r. w mieście Podkowa Leśna nie funkcjonował żaden żłobek publiczny. 

  
Rysunek 37 Konkurs taneczny Rysunek 38 Konkurs recytatorski 

  
Rysunek 39 Konkurs plastyczny Rysunek 40 Otwarte Ogrody 2019 



 

 
 95 

6.5 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY 

W 2019 roku w Mieście Podkowa Leśna funkcjonowała jedna publiczna szkoła podstawowa oraz 

jedna niepubliczna. We wrześniu 2019 r. naukę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy 

rozpoczęło 375 uczennic i uczniów, z czego 30 uczniów cudzoziemskich. Dla porównania  

w poprzednim roku szkolnym do placówki uczęszczało 444 uczennic i uczniów.  

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego –

hiszpańskiego i niemieckiego – uczyło się 139 uczennic i uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczały średnio 22 osoby. Najwięcej – 26 uczniów w klasie, najmniej 

–15 uczniów w klasie. 

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy zatrudnionych było 50,32 nauczycieli  

(średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

1) 5,75 (etatów średniorocznie) nauczycieli stażystów, 

2) 7,28  (etatów średniorocznie)  nauczycieli kontraktowych,  

3) 11,34 (etatów średniorocznie) nauczycieli mianowanych, w tym 2,66 etatu na urlopie 

rodzicielskim, 

4) 25,95 (etatów średniorocznie)  nauczycieli dyplomowanych, w tym 1 etat na urlopie 

rodzicielskim. 

W ciągu 2019 r. zatrudniono 13 osób, jedną osobę zwolniono, a  dziewięć osób rozwiązało umowę na 

swój wniosek. Na jednego nauczyciela przypada średnio osiem uczennic i uczniów. 

W czerwcu 2019 r. szkołę ukończyło 444 uczennic i uczniów i wszyscy uczniowie otrzymali promocję 

do kolejnej klasy.  

Po raz kolejnych Szkoła Podstawowa osiągnęła bardzo wysokie wyniki w egzaminach gimnazjalnym  

i ósmoklasisty – 8 [bardzo wysoki] w skali staninowej (1-9) stosowanej przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 100% uczniów podeszło do egzaminu.  

Do szkoły uczęszczają dzieci osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku.  Miasto 

organizowało dowóz dzieci z Ośrodka Recepcyjnego do szkoły. Transport przewidziany był dla  

25 uczennic i uczniów.  

W 2019 r. w szkole realizowano przykładowe projekty: 

1) Projekty matematyczne – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują w klasach 1-3 

projekty matematyczne we współpracy z Uniwersytetem Dzieci oraz program matematyczny 

„Karty Grabowskiego”. Celem projektu jest wzrost kompetencji matematycznych uczniów 

klas 1-3. 

2) „Ziemia naszym domem” – prowadzone były w szkole warsztaty z edukacji globalnej.  

W projekcie uczniowie nauczyli się, czym jest zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, 

różnorodność biologiczna i właściwe wybory konsumenckie. Odkrywali także, jak nasze 

postawy wpływają nie tylko na miejsce, w którym mieszkamy, ale także dalekie rejony świata. 

3) „Teatr okiem Guliwera” – to wyjątkowy kurs wiedzy o teatrze, stworzony z myślą  

o najmłodszych widzach. Motywem łączącym wszystkie lekcje teatralne jest postać Guliwera.  

4) „Projekty ekologiczne” – klasy pod kierunkiem wychowawców zrealizowały lokalne 

programy ekologiczne takie jak „Jestem eko”, „Przyroda w naszym mieście”, „Sprzątanie 

świata”, „Globalne ocieplenie”. 
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5) matematyczne celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów przez 

uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, doskonalących, kołach zainteresowań  

 

Wydatki na Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w 2019 r. to 4.833.810,69 zł, z czego 

subwencja oświatowa stanowi 4.077.237,21 zł. 

Należy nadmienić, że uchwałą Rady Miasta  z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniono strukturę 

organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Zlikwidowane zostało stanowisko 

Kierownika Świetlicy i w to miejsce powstało stanowisko Wicedyrektora ds. klas 1-3 i świetlicy. 

6.6 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W 2019 r. pomoc i wsparcie uzyskały 83 osoby, co stanowiło 2,2% wszystkich mieszkańców miasta.  

Tabela 17 Liczba osób objętych świadczeniami z ustawy o pomocy społecznej 

 2018 2019 

Liczba osób, którym udzielono wsparcia finansowego z 

pomocy społecznej 
102 83 

Liczba osób w rodzinie, którym udzielono wsparcia 

finansowego z pomocy społecznej 
134 118 

 

Liczba osób objętych wsparciem ze względu na 

trudności opiekuńczo-wychowawcze 
6 9 

Liczba osób w rodzinach objętych pracą socjalną 141 125 

 

Poniższa tabela przedstawia najczęściej występujące przyczyny trudnej sytuacji życiowej osób  

i rodzin, a jednocześnie powody ubiegania się o pomoc społeczną w Podkowie Leśnej. 

Tabela 18 Powody udzielenia pomocy i wsparcia 

Powód udzielenia pomocy i wsparcia Liczba rodzin  

Długotrwała lub ciężka choroba 39 

Ubóstwo 28 

Niepełnosprawność 22 

Bezrobocie 15 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 
3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 3 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (w tym: rodziny niepełne) 
1 

Alkoholizm 1 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (w tym: rodziny wielodzietne) 
0 
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Narkomania 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  (w tym: wielodzietność) 2 

Sytuacja kryzysowa 1 

Bezdomność 2 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
1 

 

Systemami, które wspierają rodzinę, są: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, 

fundusz alimentacyjny, czy system zapomóg finansowych dla uczniów.  

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia na podstawie:  

1) ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

2) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

3) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,  

4) ustawy prawo energetyczne,  

5) ustawy o oświacie – stypendium i zasiłki szkolne, 

6) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie wychowawcze (500+), 

7) rządowego programu „Dobry start”, 

oraz realizuje ustawę o Karcie Dużej Rodziny.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin i osób korzystających z wybranych świadczeń.   

Tabela 19 Liczba korzystających ze świadczeń 

Nazwa świadczenia 2018 2019 

Świadczenie wychowawcze (liczba rodzin) 220 695 

Zasiłki rodzinne (liczba rodzin) 63 85 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

„becikowe” (liczba świadczeń) 
18 12 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (liczba osób) 6 5 

Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne (liczba 

osób) 
8 5 

 

Dodatkowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) Klub Seniora "Podkowa" 

W czerwcu 2017 r. w ramach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego został utworzony 

Klub Seniora ,,PODKOWA” oraz pozyskano środki na jego funkcjonowanie. Spotkania Klubu 

Seniora odbywały się z początku w Bibliotece Publicznej w Podkowie Leśnej. Grupa seniorów liczyła 

ok. 10-15 osób. W 2019 r. klub liczył 80 osób (o osiem osób więcej niż w roku 2018). 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zorganizowano: 

1) 13 spotkań przy ,,kawie i herbacie”, 
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2) 42 godziny zajęć rehabilitacyjnych, 

3) dwa spotkania z Policją, 

4) dwa spotkania z coachem, 

5) sześć spotkań wykładowych z psychologiem, 

6) dwie uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, 

7) cztery wyjazdy do kina, 

8) wyjazd do teatru, 

9) jedno spotkanie warsztatowe z rękodzieła  

10) jedną uroczystość w grudniu, 

11) osiem zajęć komputerowych. 

 

Działania projektowe skierowane były do mieszkańców Miasta Podkowa Leśna powyżej 55 roku 

życia; służyły poszerzeniu wiedzy kulturalnej, rozwijaniu pasji, zainteresowań i integracji środowiska 

senioralnego w mieście. Zrealizowane projekty miały na celu zmniejszenie różnic w dostępie do 

działań rekreacyjnych osób, które z różnych powodów nie aktywizują się społecznie oraz promocję 

aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

Wszystkie działania projektowe prowadzone były przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Podkowie Leśnej, który zajmował się zapisami do Klubu Seniora oraz aktywnie 

uczestniczył w organizacji zaplanowanych wydarzeń. Zapisy do Klubu odbywały się na podstawie 

deklaracji uczestnictwa. 

W ramach działania Klubu zostały pokryte koszty zakupu wstępu na atrakcje, transportu, serwisu 

kawowego na spotkania, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia rehabilitacyjne, zakup obiadów 

podczas wycieczek, zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze, spotkania z okazji świąt Bożego 

Narodzenia. Przy realizacji zadań wykorzystano pomieszczenie w Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich w Podkowie Leśnej, na podstawie podpisanych porozumień o współpracy.  

Praca Klubu w 2019 r. była urozmaicona. Dawała możliwość ciekawie i interesująco spędzić wolny 

czas wszystkim członkom.  

2) Organizacja prac społecznie użytecznych 

Około 26% beneficjentów pomocy społecznej to osoby bezrobotne. Zgodnie z podpisanym 

porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym pomiędzy Starostą 

Powiatu Grodziskiego a Miastem Podkowa Leśna, na początku stycznia 2019 r. uruchomiono prace 

społecznie użyteczne. Przedmiotowe prace dają możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Porozumienie podpisane zostało zgodnie z wnioskiem rocznego planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych. Przewidziano, że do prac będzie można delegować trzy 

osoby. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej liczba godzin do 

przepracowania w skali miesiąca to maksymalnie 40. Osoby bezrobotne, skierowane do prac 

społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, były delegowane 

do Urzędu Miasta do takich prac jak sprzątanie miasta czy utrzymanie i pielęgnacja zieleni. W 2019 

roku łącznie osoby wypracowały na rzecz Miasta Podkowa Leśna 1.440 godzin. 

3) Punkt konsultacyjny 

W 2019 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej funkcjonował punkt informacyjno-

konsultacyjny oferujący darmowe porady prawne oraz wsparcie psychologiczne. W 2019 r. z porad 

psychologa skorzystano ponad 128 razy. Z porad prawnych skorzystało ponad 25 osób. 
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4) Dzień Dziecka 

W czerwcu 2019 r. w Podkowie Leśnej zorganizowano dzień dziecka. Dzieci korzystały  

z zabaw organizowanych przez animatorów, dmuchanych zamków i zjeżdżalni, kącika waty cukrowej, 

zabawy na kucykach oraz cateringu. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 220 osób. 

5) Mikołajki 

W dniu 8 grudnia 2019 r. odbyły się Mikołajki. Ponad 190 dzieci bawiło się w siedzibie Centrum 

Kultury w Podkowie Leśnej i otrzymało prezenty od Mikołaja. 

6) Wigilia Miejska 

W dniu 22 grudnia 2019 r. po mszy świętej odbyła się wigilia miejska w Podkowie Leśnej. Spotkanie 

wszystkich mieszkańców miało miejsce przed Kościołem, pyszne potrawy zapewnił catering, 

mieszkańcy mogli spędzić ze sobą czas, porozmawiać oraz zjeść wspólnie posiłek i złożyć sobie 

życzenia świąteczne. 
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7 INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

7.1 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

7.1.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z instrumentów 

kształtowania lokalnej polityki przestrzennej. To dokument obowiązkowy i obejmujący swym 

zasięgiem gminy w granicach administracyjnych.  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu 

Podkowa Leśna zostało przyjęte Uchwałą Nr 117/XXIII/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

23 czerwca 2000 r. Dokument został opracowany w zakresie przewidzianym nieobowiązującą już 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i wymaga aktualizacji.  

Miasto Podkowa Leśna jest w trakcie procedury sporządzania nowego Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wszczętej na podstawie Uchwały Nr 172/XXIX/2016 

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.  

Na początku 2019 r. projekt dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję 

Urbanistyczno-Architektoniczną, co pozwoliło skierować go do uzgodnienia i zaopiniowania przez 

właściwe instytucje i organy. Proces uzgodnień był długotrwały i w przypadku kilku organów i 

instytucji – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Warszawie oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wymagał 

ponawiania czynności w związku z naniesieniem wymaganych zmian. W dniu 27 września 2019 r. 

Burmistrz Miasta, poprzez obwieszczenie, zawiadomił o wyłożeniu projektu Studium wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Wyłożenie trwało od 7 do 31 października 2019 

r., a aż do 25 listopada 2019 r. można było składać uwagi do dokumentów. W czasie trwania 

wyłożenia, w dniu 22 października 2019 r., zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie Studium.  

Z możliwości wypowiedzenia się na temat projektu dokumentu skorzystało 23 mieszkańców, dwie 

grupy mieszkańców, a także trzy stowarzyszenia i jedna instytucja. Wszystkie uwagi przekazano do 

przeanalizowania projektantom oraz członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 

którzy na drugim w 2019 r. posiedzeniu, przeprowadzonym w dniu 16 grudnia, dyskutowali na temat 

zgłoszonych postulatów. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo uwzględnienia części uwag spowoduje 

konieczność ponowienia procedury wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu w 2020 r.  

7.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miasto Podkowa Leśna niemal w całości pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (99,8%). W 2019 r. obowiązywało pięć planów miejscowych: 

1) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa 

Leśna na obszarze działki nr ew. 185, obręb 3, położonej w Podkowie Leśnej przy  

ul. Brwinowskiej, przyjęta Uchwałą Nr 40/IX/1999 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

23 kwietnia 1999 r. – działka położona na rogu ul. Brwinowskiej i Słowiczej, przy stacji 

WKD Podkowa Leśna Główna, 

2) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa 

Leśna na obszarze części działki nr ew. 1, obręb 4, położonej w Podkowie Leśnej przy  

ul. Brwinowskiej, przyjęta Uchwałą Nr 41/IX/1999 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  
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23 kwietnia 1999 r. – działka położona przy ul. Brwinowskiej 30, przy wjeździe do Podkowy 

od strony drogi wojewódzkiej nr 719., 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr ew. 4/2 obręb 1  

w Podkowie Leśnej, przyjęty Uchwałą Nr 213/LIV/2006 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

12 października 2006 r. – działka Galerii Podkowa, 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr ew. 24, 25, 26, 27, 28, 29  

z obrębu 2 oraz działek nr ew. 1, 2, 6 z obrębu 3, położonych na terenie Miasta-Ogrodu 

Podkowa Leśna przy drodze wojewódzkiej nr 719, przyjęty Uchwałą Nr 214/LIV/2006 Rady 

Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 października 2006 r. – działki po południowej stronie drogi 

wojewódzkiej nr 719, 

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, przyjęty 

Uchwałą Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej  z dnia 26 czerwca 2008 r. 

Powyższe akty prawa miejscowego stanowią podstawę gospodarowania przestrzenią w mieście. Ich 

ustalenia są wiążące zarówno dla lokalnych władz, jak i mieszkańców. Stopień pokrycia planami 

miejscowymi zaprezentowano na Rysunku 41.   



 

Rysunek 41 Stopień pokrycia Miasta Podkowa Leśna miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie własne) 

 



 

W przypadku, gdy dla danego terenie nie uchwalono planu miejscowego, prowadzenie działalności 

inwestycyjnej następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Aktualny stan planistyczny Miasta Podkowa Leśna sprawia, że ostatnia decyzja  

o warunkach zabudowy została wydana w 2011 r., co pozwala zapobiegać niekontrolowanemu  

i niespójnemu kształtowaniu otoczenia.  

Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. w Mieście Podkowa Leśna planów miejscowych nie 

posiadały pojedyncze działki ewidencyjne, tj. nr 4/1 w obrębie 1, nr 15, 16 i 171 w obrębie 2 oraz 

działka ew. nr 4 w obrębie 2, dla której plan został uchylony. Na koniec roku do tej grupy dołączyła 

część leśna działki ew. nr 93 z obrębu 11. W wyroku z dnia 30 października 2019 r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Mazowieckiego na 

Uchwałę Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 czerwca 2008 r., stwierdził 

nieważność planu miejscowego w odniesieniu do części ww. działki, w zakresie w jakim jest ona 

usytuowana na terenie oznaczonym symbolem 144ML, w granicach ewidencyjnych użytku leśnego. 

Przyczyną unieważnienia fragmentu uchwały był brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne w stosunku do części ww. działki w procedurze sporządzania 

dokumentu z 2008 r. Wadliwość planu miejscowego w omawianej kwestii może dotyczyć większej 

liczby działek w Podkowie Leśnej, co w kolejnych latach może skutkować dalszymi skargami na 

uchwałę, a nawet roszczeniami odszkodowawczymi. 

7.1.3 Ocena aktualności dokumentów planistycznych 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym burmistrz przekazuje radzie miasta, co najmniej raz w czasie trwania kadencji, wyniki 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenę aktualności studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Wykonanie ww. analizy zlecono w 2016 r. Opracowanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i przyjęte jako załącznik do Uchwały  

Nr 239/XXXVIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

W treści ww. uchwały Rada Miasta Podkowa Leśna uznała Studium za częściowo nieaktualne  

i stwierdziła konieczność jego aktualizacji. W odniesieniu do planów miejscowych, Rada Miasta 

uznała je za aktualne w całości, jednakże stwierdziła potrzebę przystąpienia do ich zmiany w celu 

uwzględnienia pojawiających się potrzeb mieszkańców, rozwoju gminy oraz zamierzeń 

inwestycyjnych.  

W 2019 r., poza jednym wyrokiem sądu stwierdzającym nieważność planu miejscowego z 2008 r.  

w odniesieniu do części jednej działki ewidencyjnej, nie zaszły inne zmiany w dokumentów 

planistycznych, a także nie uchwalono nowych. Burmistrz Miasta nie widział zatem potrzeby 

ponoszenia kosztów związanych ze sporządzeniem nowej analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz oceny aktualności dokumentów planistycznych, które przedkłada się Radzie 

Miasta raz na kadencję.  

7.2 OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Miasta Podkowa Leśna nie funkcjonuje żaden podmiot leczniczy zarządzany przez gminę. 

W 2019 r., w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, wzorem lat ubiegłych, została 

podpisana umowa pomiędzy Miastem a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „BASIS” s.c. na 
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wykonanie w okresie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku zabiegów rehabilitacji 

leczniczej dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna. Na realizację zadania przeznaczona została kwota 

30.000 zł brutto (jeden zabieg rehabilitacyjny – 200 zł brutto). Umowa została zrealizowana w całości 

– wykonano 150 zabiegów.  

Kontynuowano również realizację „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla 

mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018-2020”. Z programu skorzystały 192 osoby.  

Zarówno według stanu na początek, jak i koniec 2019 r., zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych posiadało 13 podmiotów. Oznacza to wzrost o jeden podmiot w stosunku do roku 2018.  

Tabela 20 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych według stanu na początek i koniec 2019 roku 

Rodzaje punktów sprzedaży 
Stan na dzień 

01.01.2019 roku 

Stan na dzień 

31.12.2019 roku 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) 

 

9 

 

8 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (gastronomia) 

 

4 

 

5 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) 

 

7 

 

6 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

18% przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (gastronomia) 

 

2 

 

3 

 

Z tzw. funduszu korkowego, tj. środków uzyskanych przez miasto z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu, w kwocie ponad 84 tys. zł, w 2019 r. finansowano realizację działań Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, wykonanie 

i druk broszur informacyjnych, usługi psychoterapeutyczne i profilaktyczne.  

7.3 GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 

7.3.1 Zasób mieszkaniowy 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, a więc 

zapewnianie lokali mieszkalnych, socjalnych oraz zamiennych, w szczególności dla osób będących  

w trudnej sytuacji materialnej. W celu realizacji ustawowego obowiązku Miasto Podkowa Leśna 

wykorzystuje mieszkaniowy zasób gminy. W skład zasobu mieszkaniowego Miasta Podkowa Leśna 

wchodzą lokale znajdujące się w następujących budynkach: 

1) ul. Jana Pawła II 29 

Nr lokalu 

Powierzchnia 

użytkowa  

w m2 

Liczba pokoi 
Powierzchnia 

pokoi w m2 

Liczba 

mieszkańców 
Rodzaj lokalu 

1 49,16 1 27,00 5 komunalny 

2 51,10 1 27,50 1 komunalny 

3 51,03 2 36,00 2 komunalny 



 

 
 106 

4 46,09 1 21,00 1 komunalny 

5 46,35 1 26,00 2 socjalny 

(obecnie 

zajmowany 

bezumownie) 

6 35,87 1 15,00 1 socjalny 

7 52,38 2 30,00 5 socjalny 

8 84,01 3 52,00 5 komunalny 

Razem 415,99 12 234,50 22  

 

2) ul. Jaskółcza 20/22 

UL. JASKÓŁCZA 20 

Nr lokalu 

Powierzchnia 

użytkowa  

w m2 

Liczba pokoi 
Powierzchnia 

pokoi w m2 

Liczba 

mieszkańców 
Rodzaj lokalu 

1 CZ. A 26,05 1 18,04 1 komunalny 

1 CZ. B 26,27 1 22,76 1 socjalny 

2 CZ. A 27,00 1 17,75 2 komunalny 

2 CZ. B 27,36 1 22,45 2 komunalny 

Razem 106,68 4 81,00 6  

UL. JASKÓŁCZA 22 

1 CZ. A 28,60 2 23,26 3 socjalny 

1 CZ. B 26,70 1 19,34 1 socjalny 

2 CZ. A 27,10 1 16,12 1 komunalny 

2 CZ. B 27,14 1 22,45 1 komunalny 

Razem 109,54 6 81,17 6  

 

3) ul. Jaworowa 13 

Nr lokalu 

Powierzchnia 

użytkowa  

w m2 

Liczba pokoi 
Powierzchnia 

pokoi w m2 

Liczba 

mieszkańców 
Rodzaj lokalu 

1 71,76 3 54,00 2 komunalny 

2 72,54 3 54,00 5 komunalny 

3 40,53 2 39,00 2 socjalny 

3a 24,99 1 15,15 4 komunalny 

4 38,99 1 19,00 1 komunalny 

4a 33,00 1 20,00 2 komunalny 

5 38,61 1 15,00 2 komunalny 

6 40,76 1 15,00 1 komunalny 

Razem 361,18 13 231,15 19  

 

4) ul. Orla 4 

Nr lokalu 

Powierzchnia 

użytkowa  

w m2 

Liczba pokoi 
Powierzchnia 

pokoi w m2 

Liczba 

mieszkańców 
Rodzaj lokalu 

1 CZ. A 25,28 1 17,69 3 socjalny 

1 CZ. B 25,72 1 22,47 2 socjalny 

2 CZ. A 15,65 1 8,97 1 socjalny 

2 CZ. B 18,61 1 11,93 1 socjalny 

2 CZ. C 19,89 1 13,21 1 socjalny 
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3 CZ. A 26,56 1 16,23 1 socjalny 

3 CZ. B 26,50 1 15,86 1 socjalny 

4 CZ. A 26,42 1 17,49 1 socjalny 

4 CZ. B 26,87 1 22,13 2 socjalny 

Razem 211,50 9 145,98 13  

 

5) ul. Świerkowa 1 

Nr lokalu 

Powierzchnia 

użytkowa  

w m2 

Liczba pokoi 
Powierzchnia 

pokoi w m2 

Liczba 

mieszkańców 
Rodzaj lokalu 

1 56,35 1 20,84 5 komunalny 

(obecnie 

zajmowany 

bezumownie) 

2 77,10 1 20,43 0 socjalny 

3A 17,21 1 10,28 1 socjalny 

3B 34,38 1 27,45 1 socjalny 

4A 22,23 1 16,37 0 socjalny 

4B 47,13 1 22,02 1 socjalny 

Razem 254,40 6 117,39 8  

 

Łącznie w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna w 2019 r. wchodziło 39 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.459,29 m2. Podobnie jak w roku 2018 lokale 

zamieszkiwało w sumie 74 lokatorów. Wszystkie lokale były wyposażone w wodociąg i kanalizację,  

a blisko połowa w centralne ogrzewanie.  

W 2019 r. dwa lokale mieszkalne były niezamieszkane – jeden był przeznaczony do remontu, a drugi 

pozostał pusty na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. pożaru) i konieczności zapewnienia 

pomieszczenia tymczasowego. 

W 2019 r. wpłynęły cztery wnioski o przydział lokalu mieszkalnego; wszystkie były przedmiotem 

dyskusji na posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wszystkie osoby zostały 

poinformowane o możliwości ubiegania się o lokal, natomiast nie przyznano go nikomu, z uwagi na 

brak wolnych lokali (wnioskodawcy są w kolejce oczekujących).  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy, wraz  

z odsetkami, wynosiły łącznie 72.861,46 zł. Na koniec roku wysokość zaległości spadła o ponad 

połowę, do kwoty 35.046,98 zł, i dotyczyła 14 lokali mieszkalnych. 

W 2019 r. w sądzie toczyły się trzy postępowania eksmisyjne, z czego dwa z powodu zaległości  

w opłatach za mieszkanie, a jedno z powodu nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego  

i dewastowania lokalu. Ponadto jedno postępowanie eksmisyjne zakończyło się orzeczeniem 

nakazującym opuszczenie i opróżnienie lokalu będącego w zasobie Miasta Podkowa Leśna.  

7.3.2 Zasób niemieszkalny 

Miasto Podkowa Leśna jest również właścicielem innych zabudowanych nieruchomości, wśród 

których są m.in. budynek Urzędu Miasta oraz budynki użyczone jednostkom organizacyjnym. 

W 2019 r. wykonano szereg remontów oraz innych prac i usług, które są zaprezentowane poniżej: 

1) wymiana  skorodowanych złączek hydraulicznych, wkładu filtra do wody w kotłowni 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – koszt: 1.586,70 zł, 
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2) montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta – 

koszt: 40.528,50 zł, 

3) wykonanie przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej wraz z wymianą zasuwy  

w ulicy, badaniem wody i przełączeniem w budynku – koszt: 14.760,00 zł, 

4) wykonanie prac dekarskich na budynku Sali Gimnastycznej w szkole Podstawowej przy  

ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej – 15.375,00 zł, 

5) wykonanie usługi remontu pomieszczenia piwnicy w budynku szkoły podstawowej  

w Podkowie Leśnej – 5.000,00 zł, 

6) dobudowa trzech lamp oświetlenia parkowego przy MOK – 15.900,00 zł, 

7) wykonanie przeglądu i usunięcie usterek w piecach grzewczych, 

8) wykonanie prac polegających na wykonaniu podjazdu do piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 

– 28.000,00 zł. 

 

Łączny koszt wymienionych prac to 124.348,20 zł. 

7.4 INFRASTRUKTURA 

7.4.1 Drogi 

Łączna długość dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna wynosi ok. 47,113 km, z czego 3,050 km  

to drogi publiczne kategorii powiatowej i wojewódzkiej. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz ulic ze wskazaniem orientacyjnej szerokości i długości pasów 

drogowych oraz rodzaju nawierzchni. 

Tabela 21 Wykaz ulic Miasta Podkowa Leśna (z wyłączeniem dróg powiatowych oraz drogi wojewódzkiej nr 719) 

Nazwa ulicy 

Orientacyjne szerokości  

[m] pasa drogowego 

(pomiarów dokonano przy 

pomocy programu 

GEOPORTAL): 

Orientacyjne długości [m] 

pasa drogowego 

(pomiarów dokonano przy 

pomocy programu 

GEOPORTAL): 

Rodzaj nawierzchni 

Akacjowa 7 - 8 1180 asfalt, kostka 

Bażantów 7,50 - 8 310 
asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

Bluszczowa 7,50 - 8 380 kostka 

Błońska 10,40 - 12,20 1100 

asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Bobrowa 7,50-8 320 nasypy antropogeniczne 

Borowin 6,50 - 6,70 220 nasypy antropogeniczne 

Borsucza 7,30 -7,80 1190 
nasypy antropogeniczne 

(destrukt, tłuczeń) 

Brzozowa 7,40-8 390 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Bukowa 7,70 -18 1150 asfalt 

Cicha 9,50 - 12 600 
asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

Czeremchowa 7,60 - 7,70 160 nasypy antropogeniczne 

Dębowa 7,40 - 8 460 

nasypy antropogeniczne, 

ścieżka rowerowa 

(nawierzchnia 
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żywiczna) 

Dzików 7,50 - 7,80 170 nasypy antropogeniczne 

Ejsmonda 11,60 - 12,20 340 nasypy antropogeniczne 

Głogów 7,60 - 8,40 470 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Głuszcowa 8 58 droga zagrodzona 

Główna 6,70 - 29,50 900 asfalt 

Gołębia 10 600 asfalt 

Grabowa 8 470 nasypy antropogeniczne 

Helenowska 10,70 - 13,50 800 

kostka, asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Irysowa 4,50 - 9,70 260 
nasypy antropogeniczne, 

płyty betonowe 

Iwaszkiewicza 12 340 kostka 

Jałowcowa 7,30 - 7,80 300 asfalt 

Jaskółcza 7,40 - 8 490 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Jastrzębia 7,40 - 8 155 nasypy antropogeniczne 

Jaśminowa 7 110 nasypy antropogeniczne 

Jaworowa 7,80 - 8,20 360 nasypy antropogeniczne 

Jelenia 7,50 - 8,50 900 asfalt 

Jeża 7,50 - 8,50 320 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń/destrukt) 

Jodłowa 7,60 - 8,50 450 nasypy antropogeniczne 

Kalinowa 7,50 - 8 130 nasypy antropogeniczne 

Kasztanowa 7,50 - 10 330 nasypy antropogeniczne 

Klonowa 7,50 - 8 270 
asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

Kolejowa 7,20 - 8 400 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Konwalii 7,60-8 260 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Kościelna 7,60 - 10 210 asfalt 

Krasek 7,40 - 8 220 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Krasińskiego 10 470 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Krecia 7,50 - 8,30 240 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Królicza 7,80 - 8,70 230 kostka 

Kukułek 7,30 - 8,30 470 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Kwiatowa 6,30 - 9 1370 bruk, asfalt 

Leśna 6,20 - 10 200 nasypy antropogeniczne 

Lilpopa 15,30 - 17 550 kostka 

Lipowa 20 - 24 600 asfalt 

11-go Listopada 8-9,50 600 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Lisia 8 200 
nasypy antropogeniczne 

(destrukt) 
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Lotnicza 22 200 asfalt 

Mickiewicza 10 - 12 370 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Miejska 5.50 - 12 470 

kostka, nasypy 

antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Modrzewiowa 7,50 - 11 1240 asfalt 

Myśliwska 7,80 - 22,40 710 asfalt 

Ogrodowa 11 - 12 170 
nasypy antropogeniczne 

(destrukt) 

Orla 7,45 - 8,30 800 

asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

(destrukt) 

Orzechowa 8 100 bruk 

Paproci 4,50 - 8 450 
asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

Parkowa 7,80-10,00 1040 asfalt 

Prusa 11,50 - 12,30 120 nasypy antropogeniczne 

Ptasia 6,80 - 8,40 760 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Reymonta 12 - 12,50 550 kostka 

Różana 4,5 110 nasypy antropogeniczne 

Rysia 7,50 - 7,70 200 

nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń), ścieżka 

rowerowa (kostka) 

Sarnia 7,80 - 8,50 1010 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń/destrukt) 

Sasanek 7,80 - 8,70 390 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Sepów 7,70 - 8,50 380 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Sienkiewicza 17,30 - 18,50 660 asfalt 

Słowackiego 11,20 - 12,20 400 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Słowicza 7,10 - 10 1070 kostka, asfalt 

Słowików 7,60 - 7,80 80 nasypy antropogeniczne 

Sokola 7,80 - 8 870 

asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Sosnowa 7,30 - 10,30 1110 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Sowia 7,80 - 8 70 nasypy antropogeniczne 

Sójek 7,30 - 8,50 490 
nasypy antropogeniczne, 

płyty betonowe 

Sportowa 8 210 nasypy antropogeniczne 

Storczyków 7,60 - 38 940 
asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

Szczygla 7,30 - 9,70 1010 
nasypy antropogeniczne, 

asfalt 

Szpaków 12 - 28 410 nasypy antropogeniczne 

Świerkowa 7,70 - 8 160 
ciąg pieszy (płyty 

chodnikowe) 
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Topolowa 12 - 14,20 430 asfalt 

Warszawska 13 - 15 720 

kostka, nasypy 

antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Wiązowa 7,90 - 8,20 70 nasypy antropogeniczne 

Wierzbowa 10 - 26 150 nasypy antropogeniczne 

Wiewiórek 7,60 - 9,40 1600 

asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

(destrukt) 

Wilcza 7 - 8,50 300 nasypy antropogeniczne 

Wróbla 8 570 
asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

Wrzosowa 10 - 26 340 asfalt 

Wschodnia 8 360 kostka 

Zachodnia 8 500 asfalt 

Zamkowa 7,20 - 7,80 240 nasypy antropogeniczne 

Żeromskiego 11,20 - 12,30 360 
nasypy antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Żubrowa 8 170 
ścieżka rowerowa 

(kostka) 

 

Rodzaje nawierzchni ulic zaprezentowano również na Rysunku 42. 

  



 

Rysunek 42 Rodzaje nawierzchni ulic w Mieście Podkowa Leśna według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (opracowanie własne) 

 



 

W roku 2019 wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

1) przebudowano ul. Modrzewiową na odcinku od ul. Topolowej do ul. Jana Pawła II (etap II), 

2) przebudowano ul. Helenowską na odcinku od ul. Głównej do ul. Jeleniej. 

3) wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na ul. Sójek, 

4) wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na ul. Irysowej.  

Poza wymienionymi przedsięwzięciami prowadzano również bieżącą konserwację dróg, 

wyremontowano chodnik na ul. Kasztanowej oraz pobocze chłonne w ul. Akacjowej, a także 

wyczyszczono studzienki chłonne. 

Ponadto rozpoczęto przygotowania do prac budowlanych związanych z przebudową ulic: 

1) wykonano wycinkę drew kolidujących z projektami drogowymi (ul. Warszawska, ul. Błońska, 

ul. Miejska, ul. Szpaków, ul. Sarnia, ul. Kukułek, ul. Wróbla), 

2) zlecono wykonanie przebudów fragmentów linii energetycznych w ulicach Kościelnej, 

Grabowej i Mickiewicza w celu likwidacji kolizji. 

W 2019 r. prowadzono również prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej 

ulic Borowin i Różanej, wykonano projekt przystanków autobusowych w ul. Jana Pawła II oraz 

zlecono do wykonania dokumentację projektową przebudowy ul. Orlej.  

7.4.2 Parkingi 

Na terenie Miasta Podkowa Leśna funkcjonuje jeden parking typu Park&Ride; wykonano zatoki 

postojowe dla 46 samochodów, w tym dwa dla niepełnosprawnych, oraz wyznaczono 17 miejsc 

postojowych na istniejącej nawierzchni, natomiast w rzeczywistości na terenie parkingu parkuje  

ok. 130 pojazdów.  

Ponadto kierowcy mogą korzystać z miejsc postojowych wyznaczonych w pasach drogowych. 

Tabela 22 Liczba miejsc postojowych według ulic 

Nazwa ulicy Liczba miejsc normatywnych 

Akacjowa 8 

Bluszczowa 21 

Błońska 6 

Brwinowska 32 

Główna 38 

Helenowska 9 

Jana Pawła II 13 

Mickiewicza 3 

Reymonta 13 

Modrzewiowa 10 

Suma: 153 

 

Liczba stanowisk postojowych zwiększyła się o 10 w stosunku do roku 2018. 

W 2019 r. wykonano Studium wykonalności Strefy Płatnego Parkowania w Podkowie Leśnej w 

rejonie ograniczonym następującymi ulicami: 
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1) Strona Północna Miasta: Słowicza – Błońska – Jelenia, 

2) Strona Południowa Miasta: Akacjowa – Topolowa – Lipowa – Lilpopa. 

7.4.3 Ścieżki rowerowe 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. w Podkowie Leśnej było 3,243 km ścieżek rowerowych. 

W 2019 r. miasto realizowało II etap budowy ścieżek rowerowych, na które otrzymało dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 

(projekt partnerski Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej 

części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 

Rowerowych). Wybudowano trasę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719, na odcinku od 

granicy Miasta Podkowa Leśna z Miastem Milanówek do ul. Gołębiej, długości 0,413 km, jednak 

przed końcem roku nie oddano jej do użytku. 

Długość ścieżek rowerowych w Podkowie Leśnej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 

zatem 3,656 km. 

W 2019 r. zakończono ponadto projekt trasy rowerowej na odcinku WKD Podkowa Leśna Główna – 

granica miasta (ul. Podleśna). Przebieg trasy ma się kształtować następująco: jezdnią z dopuszczonym 

ruchem pieszym w ul. Świerkowej, następnie ulicami Akacjową, Jana Pawła II oraz Lotniczą na 

zasadach ogólnych po istniejących drogach, ścieżką rowerową przez tereny leśne, później ulicami 

Jelenią, Króliczą i  Akacjową do ul. Sosnowej na zasadach ogólnych. Następnie na ul. Sosnowej  

projektowaną jezdnią z dopuszczonym ruchem pieszym do ul. Kolejowej, fragmentem ciągu pieszo-

rowerowego do ul. 11 Listopada i dalej projektowaną jezdnią w ul. Kolejowej do granicy miasta. 

W ramach opracowania zaprojektowano ponadto cztery parkingi rowerowe: na ul. Świerkowej,  

u zbiegu ul. Brwinowskiej i Lotniczej, przy włączeniu ścieżki biegnącej przez las w ul. Jelenią oraz 

wiatę na 30 rowerów przy przystanku WKD Podkowa Leśna Wschodnia.  

7.4.4 Sieć wodno-kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej Miasta Podkowa Leśna wynosi 44,3 km, natomiast długość sieci 

kanalizacji sanitarnej to 47,1 km. Liczba nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej wynosi odpowiednio 1220 i 1205. Liczba gospodarstw domowych korzystających  

z sieci wodociągowej wynosi 1344, a średnie zużycie wody przez gospodarstwo domowe wynosi 

10,59 m3. 

W roku 2019 produkcja wody przez SUW Podkowa Leśna wyniosła 154.074 m3, natomiast wielkość 

sprzedaży dla mieszkańców miasta osiągnęła poziom 170.924 m3. W tym samym okresie 

rozliczeniowym z terenu Podkowy Leśnej odprowadzono do oczyszczalni ścieków w Grodzisku 

Mazowieckim 162.192 m3 ścieków.  

W wyniku podjęcia działań mających na celu uporządkowanie i uszczelnienie systemu zaopatrzenia  

w wodę na terenie Miasta Podkowa Leśna w okresie od 1 lipca do końca roku zostało podpisanych 

100 nowych umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Dodatkowo mieszkańcy ulic 

przeznaczonych do modernizacji lub przebudowy zostali poinformowani o zamierzeniach i poproszeni 

o wykonanie przyłączy do działek, gdyż w okresie obowiązywania gwarancji na nawierzchnię drogi 

może być niemożliwe ich wykonanie. 

Z przeprowadzonej w 2019 r. analizy danych dotyczących zużycia wody i odprowadzania ścieków 

wynika, że na terenie miasta są nieruchomości podłączone do kanalizacji, a nie posiadające urządzeń 

mierzących ilość odprowadzanych ścieków. Brak urządzeń pomiarowych powoduje różnicę rzędu 

3,7% w ilości ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim  

w stosunku do ilości ścieków odebranych z nieruchomości. Sytuacja ta powoduje konieczność 
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przeprowadzenia analizy ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji z nieruchomości 

posiadających własne ujęcia wody, jak też dokonania kontroli na posesjach, które nie są podłączone 

do kanalizacji, w celu sprawdzenia czy nie posiadają nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. 

7.5 SPRAWY OBYWATELSKIE 

7.5.1 Informacja publiczna 

W 2019 r. do Urzędu wpłynęło 76 wniosków o udzielenie informacji publicznej (w stosunku do  

91 wniosków w 2018 r.). W trzech przypadkach, ze względu na złożoność sprawy, przedłużono termin 

udzielenia odpowiedzi i wezwano wnioskodawców do wykazania szczególnej istotności dla interesu 

publicznego, w kolejnych trzech przypadkach wezwano wnioskodawców do usunięcia braków 

formalnych. Trzy wezwania pozostały bez odpowiedzi.  

Wydano jedną decyzję odmawiającą udzielenia informacji publicznej w sprawie OSO.1431.2.2019.Na 

podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej wezwano Wnioskującą do 

wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej. Nie 

uzyskano  odpowiedzi w wyznaczonym terminie, w związku z tym podmiot zobowiązany 

samodzielnie dokonał oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego  

i wydał decyzję odmawiającą udzielenia informacji. Wnioskująca odwołała się od decyzji. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało decyzję Burmistrza Miasta i podtrzymało wydaną 

decyzję.   

Na wszystkie wnioski odpowiedzi udzielono w terminie. 

7.5.2 Skargi i wnioski (w rozumieniu KPA) 

W 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie osiem spraw z zakresu skarg i wniosków, z czego jedna 

to pismo własne (sprawozdanie za 2018 r. dla Wojewody Mazowieckiego), sześć to wnioski oraz 

jedna skarga.  

Skarga dotyczyła staranności wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika Referatu 

Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych. Sprawę wyjaśniono, a skarżącemu udzielono 

odpowiedzi. 

Większość wniosków dotyczyła poprawy stanu dróg i poboczy oraz zmiany stałej organizacji ruchu 

(wybudowania nowej nawierzchni, ograniczenia prędkości, zwiększenia bezpieczeństwa, odwodnienia 

dróg, zjazdów itd.) – 4 wnioski, pozostałe wnioski dotyczyły różnych spraw (działalności CKiIO, 

renowacji kapliczki). Zarówno wnioski, jak i skarga zostały rozpatrzone z dotrzymaniem 

obowiązujących terminów.  

Zgodnie z wymogami art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta przyjmuje 

interesantów w sprawach ogólnych codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,  

a w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 12.00-18.00. Informacja o dniach  

i godzinach przyjęć jest wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz podana  

w Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, na stronie miasta (www.podkowalesna.pl)  

i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.podkowalesna.pl). Natomiast pracownicy Urzędu 

Miasta obowiązani są przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach 

pracy. 
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7.6 BEZPIECZEŃSTWO 

7.6.1 Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Podkowie Leśnej w 2019 r. 

W ocenie Kierownika Posterunku Policji w Podkowie Leśnej, przedstawionej w Sprawozdaniu  

z działalności Posterunku Policji w Podkowie Leśnej w 2019 r., stan bezpieczeństwa w Podkowie 

Leśnej uległ poprawie. 

Funkcjonariusze odnotowali 76 zdarzeń kwalifikowanych jako przestępstwa (o cztery mniej niż  

w 2018 r.). Wykrywalność ogólna wzrosła rok do roku z 48,33% do 57,38%; również wykrywalność 

przestępstw kryminalnych (najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa) wzrosła z 48,78% do 

52,08%.Na terenie Podkowy Leśnej zatrzymano ogółem 18 osób: trzech nietrzeźwych kierowców,  

11 poszukiwanych, dwóch sprawców oszustw, jednego sprawcę kradzieży oraz jedną osobę do 

uszkodzenia rzeczy. 

W 2019 r. na terenie miasta odnotowano 713 interwencji; liczba interwencji w stosunku do roku 2018 

zmalała aż o 316. Prowadzonych było 301 postępowań o wykroczenie, w tym sporządzono  

47 wniosków o ukaranie do Sądów Rejonowych (głównie wykroczenia drogowe). 

Realizując porozumienia zawarte z władzami Miasta Podkowa Leśna, w 2019 r. policjanci 

zrealizowali łącznie 59 służb ponadnormatywnych. Zgodnie z sygnałami otrzymywanymi od 

mieszkańców służby były kierowane w miejsca zagrożone najbardziej uciążliwymi społecznie 

kategoriami czynów oraz zabezpieczane były wydarzenia kulturalne na terenie miasta. 

Z pełną treścią sprawozdania można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej. 

7.6.2 Dofinansowanie służb związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną 

przeciwpożarową 

W 2019 r. Miasto Podkowa Leśna udzieliło wsparcia finansowego służbom ochrony 

przeciwpożarowej. Kwotę 20.000 zł przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, a sumą 5.000 zł dofinansowano Ochotniczą Straż 

Pożarną w Milanówku – w obydwu przypadkach środki przeznaczono na zakup materiałów, 

wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia.  

Wzorem lat ubiegłych kwotę 20.000 zł przekazano Komendzie Stołecznej Policji  

z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służby 

ponadnormatywne na terenie miasta, w tym zabezpieczenie miejskich imprez plenerowych, 

oraz wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów. 

7.6.3 Inne 

W kwietniu 2019 r. odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa pn.: „Porozmawiajmy  

o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Celem spotkania była wymiana informacji 

pomiędzy policją a mieszkańcami w zakresie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

także bezpieczeństwa drogowego. W spotkaniu wzięli udział m.in. Burmistrz Miasta, I Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim, Kierownik Posterunku w Podkowie 

Leśnej oraz policjanci dzielnicowi. 

W wyniku działań mających na celu poprawę  bezpieczeństwa mieszkańców Podkowy Leśnej, na  

ul. Brwinowskiej został zamontowany radar EVOLIS  kontrolujący  prędkość wjeżdżających 

samochodów do Podkowy Leśnej. Produkt pomaga zapewnić bezpieczeństwo na głównych drogach 
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miejskich oraz na drogach krajowych. Dzięki dokładnemu pomiarowi prędkości, kierowcy wiedzą, 

kiedy muszą zwolnić. Wyświetla pomiary w kolorze zielonym (gdy prędkość jest dozwolona) lub 

czerwonym (oznacza to, że trzeba zwolnić). Radar z wyświetlaczem prędkości nie tylko informuje 

kierowców o złamaniu przepisów, ale również pozwala na ogólną analizę zachowania kierowców na 

danym obszarze. Dodatkowo wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim 

o wprowadzenie na ul. Brwinowskiej elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego,  

tj. ograniczenie prędkości, wprowadzenie aktywnego oznakowania przejść dla pieszych, jak  

i wykonanie nowych przejść (co najmniej przy skrzyżowaniach z ul. Warszawską  

i Szpaków/Ogrodową).   

Miasto we współpracy z policją monitoruje poziom przestępczości i podejmuje działania 

zapobiegawcze przeciw niepożądanym zjawiskom na terenie gminy. Pomimo obowiązku państwa 

finansowania policji, nasz samorząd wspiera działania policji poprzez dopłaty do godzin 

ponadnormatywnych, dopłaty do zakupu samochodu, a także wspomożenia sprzętowego. 

Na terenie Parku Matki i Dziecka zostało postawionych siedem lamp z żarówkami led. Na terenie 

MOK (ul. Świerkowa) zostały dobudowane trzy lampy oświetlające teren. 

7.7 PRZEDSIĘBIORCY 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zarejestrowanych było 494 przedsiębiorców, którzy jako 

główne miejsce wykonywania działalności wskazali Podkowę Leśną. Dla porównania, na koniec 2018 

r., zarejestrowanych było 481 przedsiębiorców.  

Przeważającym przedmiotem działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, są: 

1) transport drogowy, 

2) wydawanie książek, 

3) działalność związana z oprogramowaniem, 

4) działalność prawnicza, 

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

6) działalność w zakresie architektury, 

7) działalność agencji reklamowych, 

8) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

10) praktyka lekarska ogólna, 

11) praktyka lekarska specjalistyczna. 

W 2019 roku zarejestrowano 20 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 

tychże przedsiębiorstw była działalność usługowa i handlowa. 

W analizowanym okresie wyrejestrowano 21 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów była działalność usługowa i handlowa. 

Należy jednak nadmienić, że powyższe dane mogą być niepełne, gdyż istnieje możliwość realizacji 

wniosków w dowolnym urzędzie lub za pomocą profilu zaufanego przedsiębiorcy. 
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7.8 ODPADY KOMUNALNE 

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2019 r. 

odpowiedzialne były dwie firmy: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. firma  

SIR-COM oraz od dnia 3 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. firma P.U. Hetman.  

Do końca kwietnia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęta 

uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna, wynosiła 15 zł/os./miesiąc za selektywną zbiórkę odpadów 

oraz 30 zł/os./miesiąc w przypadku osób niesegregujących. 

Na sesji w dniu 14 marca 2019 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wnikliwym zapoznaniu się 

z materiałami (analizami, wyliczeniami itd.) oraz dyskusji radni przyjęli, że zasadna będzie zmiana 

formy opłaty dotychczasowej – liczonej od osoby – na opłatę od ilości zużytej wody z danej 

nieruchomości. Nowe zasady naliczania opłaty obowiązują od 1 maja 2019 roku. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób 

selektywny wynosi – 9 zł za m3 zużytej wody. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób 

selektywny wynosi – 18 zł za m3 zużytej wody. 

Łączna liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

po wejściu w życie zmian od 1 maja 2019 roku, wynosi 1314. W drugiej połowie 2019 roku wysłano 

389 pism upominających – przypominających o braku złożenia nowej deklaracji do osób, które nie 

dokonały obowiązku. Większość osób, które otrzymały pisma, dokonały obowiązku złożenia 

deklaracji, natomiast w stosunku do pozostałych wszczęto postępowania w celu naliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze decyzji. Łączna liczba wszczętych postępowań 

wyniosła 176. Część osób, po odebraniu wezwań o wszczęciu postępowań, złożyła deklaracje, co 

skutkowało wydaniem decyzji o umorzeniu wszczętych postępowań (16 przypadków), natomiast w 

stosunku do pozostałych osób, które nie dokonały obowiązku złożenia deklaracji, wydano decyzje 

naliczające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczoną od średniego zużycia 

wody (pięć decyzji). Postępowania wszczęte w 2019 r., nie zakończone przed dniem  

31 grudnia, są kontynuowane w roku 2020.  

Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2019 r. 

wyniósł 1.298.451,33 zł – o ponad pół miliona więcej niż w roku 2018. Kwota, która wpłynęła do 

budżetu miasta z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów nie wystarczyła do zbilansowania 

systemu; musiano dołożyć ponad 300 tys. zł.  

Niestety, z uwagi na wprowadzenie Bazy Danych o Odpadach i przesunięcie terminów składania 

sprawozdań przez firmy odbierające odpady, w chwili przygotowywania niniejszego Raportu nie ma 

możliwości przedstawienia informacji w zakresie ilości i sposobu zagospodarowania odpadów  

z terenu miasta w 2019 r., ponieważ urząd nie jest w ich posiadaniu. 

7.9 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W 2019 r. ogłoszono 13 postępowań w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych. Przedmiotem zamówień były:  



 

 
 119 

1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.” 

2) „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na 

terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” 

3) "Zagospodarowanie odpadów  komunalnych pochodzących z terenu Miasta Podkowa Leśna 

(RIPOK)" Zadanie I / Zadanie II 

4) „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej 

 w Podkowie Leśnej w podziale na etapy: ETAP I i ETAP II 

5) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r.” 

6) „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 

(Zakres realizowany na terenie Miasta Podkowa Leśna) - Odcinek PL1: Budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej  

w Podkowie Leśnej”. 

7) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna  

z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”, Zadanie nr 2 

– „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych 

dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych” 

8) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na 

odcinku od ul. Brwinowskiej granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 

w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza  

w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 

budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 

9) „Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu "pumptrack" przy 

ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej” 

10) „Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów oraz chodnika od strony ul. Topolowej (rondo)  

w ul. Lipowej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 

11) „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na 

terenie Miasta Podkowa Leśna” 

12) „Sprzątanie ulic i pielęgnacja w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r.” 

13) „Sprzątanie ulic i pielęgnacja w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r.” 

Cztery spośród wymienionych wyżej postępowań zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1  

pkt 4 Prawa zamówień publicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów podpisano dziewięć 

umów.  

Postępowania dotyczące zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro 

przeprowadzano na podstawie Zarządzania Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia   
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22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

Łącznie w 2019 r. podpisano 370 umów na realizację zadań publicznych. 

7.10 SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

7.10.1 Czynności kancelaryjne 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. do kancelarii Urzędu Miasta wpłynęło 

8.613 pism (w stosunku do 6.590 pism w roku 2018), w tym 1.409 faktur. We wskazanym okresie 

rozpoczęto 3.956 spraw, a zakończono 3.972; ogółem obsłużono 9.993 spraw. Sprawy były załatwiane 

zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

7.10.2 Decyzje administracyjne 

1) Decyzje administracyjne, od których służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, dotyczą 

zadań zleconych miastu, tj. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz spraw 

obronnych. W 2019 roku wydano łącznie 20 decyzji z ww. zakresu. Decyzje wydano  

w terminie.  

2) Decyzji administracyjnych, od których służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, w 2019 r. wydano 2.826. W 92% decyzje dotyczyły spraw podatkowych. 

Decyzje wydano w terminie. Od pięciu decyzji wniesiono odwołanie; żadna nie została 

uchylona.  

7.10.3 Zatrudnienie w Urzędzie Miasta 

W dniu 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 38 osób, z czego 29 osób  

na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych urzędniczych), a dziewięć osób na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi (w tym pracownicy gospodarczy). Na koniec 2019 roku zatrudnienie zmalało 

o dwie osoby na stanowiskach urzędniczych, co spowodowane było fluktuacją kadr. Ponadto, pomimo 

prowadzonych naborów, brak było kandydatów na ogłoszone stanowisko lub kandydaci nie spełniali 

wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Należy również nadmienić, że nie 

wszystkie osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta pracują na pełen etat, a dwie osoby przebywały  

na urlopie wychowawczym. 

W 2019 roku przeprowadzono 23 nabory na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze 

stanowiska urzędnicze, w miejsce osób, które odeszły na emeryturę bądź zrezygnowały z pracy.  

W wyniku naborów zatrudniono 10 nowych osób. 

7.10.4 Zarządzenia Burmistrza Miasta 

W 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wydał 124 zarządzenia. Zarządzenia dotyczyły spraw: 

organizacyjnych Urzędu, spraw budżetowych Miasta, organizacji i przebiegu wyborów, jednostek 

organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest Miasto Podkowa Leśna, ogłoszeń  

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bądź sprzedaży, ogłoszeń 

dotyczących realizacji postępowań przetargowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, Komisji 

Konkursowych, konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz postępowań rekrutacyjnych  

i konkursowych. Treść zarządzeń publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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7.10.5 Komunikacja z mieszkańcami 

W Urzędzie Miasta stosowany jest tradycyjny system kancelaryjny z możliwością wykorzystania 

narzędzi informatycznych (elektroniczny rejestr podawczy: EZD, tj. system zarządzania obiegiem 

informacji i dokumentacji w urzędzie oraz platforma ePUAP). Burmistrz Miasta przyjmuje 

mieszkańców i interesantów codziennie (po wcześniejszym umówieniu), a w sprawie skarg  

i wniosków w poniedziałki, natomiast kierownicy referatów w miarę potrzeb od poniedziałku do 

piątku. W Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest szereg informacji publicznych, w tym 

fakultatywnie rejestry umów zawartych przez Urząd Miasta wraz ze skanami umów. 

Urząd Miasta komunikuje się z mieszkańcami za pośrednictwem strony internetowej 

www.podkowalesna.pl, profilu Urzędu Miasta na Facebooku, systemu powiadamiania SMS oraz 

dwumiesięcznika „Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej”, który jest dostarczany do wszystkich 

nieruchomości w mieście (nakład 1.500 egz.). Na sesjach Rady Miasta Burmistrz Miasta przedstawia 

informację nt. działań pomiędzy sesjami – informacja ta udostępniana jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Ponadto, w roku 2019, odbyło się osiem spotkań Burmistrza Miasta z mieszkańcami. Tematyka 

spotkań była następująca: 

1) system zbiorowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 26.02.2019 r., 

2) budowa i przebudowa dróg publicznych w Podkowie Leśnej w formule Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego PPP – 11.03.2019 r., 

3) projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Podkowa Leśna – 3.04.2019 r., 

4) debata o bezpieczeństwie w mieście z udziałem Policji – 4.04.2019 r., 

5) „Czy na globalne wyzwania naszej cywilizacji, jak zmiany klimatu i utrata różnorodności 

biologicznej, mogą mieć wpływ małe lokalne społeczności?” – I spotkanie w ramach cyklu 

Zmiany klimatu – nasz wspólny problem –23.03.2019 r., 

6) „Co o zmianach klimatu powinien wiedzieć mieszkaniec Podkowy Leśnej”–II spotkanie  

w ramach cyklu Zmiany klimatu – nasz wspólny problem – 11.05.2019 r., 

7) „Co o różnorodności biologicznej w dobie zmian klimatu powinien wiedzieć mieszkaniec 

Podkowy Leśnej” – III spotkanie w ramach cyklu Zmiany klimatu – nasz wspólny problem – 

25.05.2019 r. 

8) projekt przebudowy ul. Orlej – 26.08.2019 r. 
 

  
Rysunek 43 Spotkanie z mieszkańcami ws. Studium Rysunek 44 Spotkanie z mieszkańcami ws. dróg  

(fot. K. Tusińska) 
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Publiczne spotkania są zwyczajową formułą konsultowania z mieszkańcami ważnych spraw 

dotyczących miasta i niezmiennie cieszą się zainteresowaniem. 

W związku z planowaną rozbiórką i budową nowego budynku Przedszkola Miejskiego w Podkowie 

Leśnej, Burmistrz Miasta spotykał się również z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki. 

7.11 KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

W 2019 r. przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne: 

1) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – planowa rzeczowa i finansowa 

kontrola realizacji projektu pt. ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”, w tym zamówienia  

nr RPMA.04.03.02-14-6161/16, 

2) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – kontrola przestrzegania i stosowania przepisów 

dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

3) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – kontrola projektu pt. „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013”, 

4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kontrola 

doraźna umów zawartych z WFOŚiGW, 

5) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – kontrola utrzymania obiektu, w którym występowały 

wyroby zawierające azbest, 

6) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – kontrola gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

7) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – kontrola ochrony danych osobowych  

w związku ze stosowaniem systemu zdalnego odczytu stanu wodomierzy, 

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – prawidłowość i rzetelność obliczania składek  

na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, 

9) Krajowe Biuro Wyborcze – kontrola rejestru wyborców. 

Nie wszystkie wymienione wyżej postępowania kontrolne zakończyły się do dnia 31 grudnia 2019 r.  

7.12 DOTACJE 

7.12.1 Aplikowanie 

W 2019 r. Miasto Podkowa Leśna aktywnie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych – zarówno 

europejskich, jak i krajowych. Łącznie złożono 7 wniosków: 

1) Przebudowa dróg w Podkowie Leśnej - plan na rok 2019 – o środki aplikowano do Wojewody 

Mazowieckiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże  

w wyniku uzyskania mniejszej liczby punktów nie został dofinansowany. Aplikowano  

o kwotę 6.901.227,79 zł. 

2) Przebudowa dróg w Podkowie Leśnej w latach 2020 - 2021 – wniosek o dofinansowanie 

złożono do Wojewody Mazowieckiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną  
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i merytoryczną, jednakże w wyniku uzyskania mniejszej liczby punktów nie został 

dofinansowany.  Aplikowano o 9.349.333,20 zł. 

3) Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna – aplikowano do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków 

krajowych NFOŚiGW. Wniosek uzyskał dofinansowanie; na koniec roku 2019 był na etapie 

realizacji. 

4) Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej – wniosek o dofinansowanie przygotowywano 

do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ze względu na kryterium 

dostępu dotyczące gęstości zaludnienia zrezygnowano ze złożenia wniosku, gdyż wliczając 

powierzchnię Lasu Młochowskiego do gęstości zaludnienia, wskaźnik spadł z ponad 1200 

osób/km2 do wartości 380 osób/km2. 

5) Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych – projekt 

został złożony do Urzędu Marszałkowskiego poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

6) Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej – po nieudanym aplikowaniu w ramach POIiŚ 

złożono wniosek obejmujący część ulic do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych 

służących małej retencji. 

7) Uniwersalny pumptrack w Podkowie Leśnej – aplikowano w ramach środków Urzędu 

Marszałkowskiego pod nazwą Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej. 

Wniosek Miasta Podkowa Leśna nie otrzymał dofinansowania – nie określono przyczyn. 

7.12.2 Pozyskane dotacje 

W 2019 r. pozyskano dwa dofinansowania zewnętrzne w łącznej kwocie ponad 460 tys. zł. Dotację 

otrzymały następujące projekty: 

1) Niska emisja w Podkowie Leśnej 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 

Działanie: 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej. 

Nr i data umowy: RPMA.04.03.01-14-b395/18-00 z dnia 24.07.2019 r. 

Termin realizacji 

projektu: 

5.11.2018 – 30.10.2020 

Wartość całkowita: 715.078,97 zł 

Wartość dofinansowania: 422.033,61 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

Projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach. Poza wymianą urządzeń grzewczych, 

w budynkach komunalnych wykonana zostanie głęboka termomodernizacja każdego z budynków. 

W ramach budynku na ul. Jana Pawła planowane jest wykonanie: 

1) modernizacji systemu CWU, 

2) modernizacji stropu zewnętrznego i stropu pod balkonem, 
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3) modernizacji stropu wewnętrznego nad pierwszym piętrem, 

4) modernizacji ściany zewnętrznej, 

5) modernizacji ściany zewnętrznej (klatka), 

6) modernizacji drzwi zewnętrznych (wentylacja grawitacyjna), 

7) modernizacji systemu grzewczego. 

W ramach budynku na ul. Jaworowej planowane jest wykonanie: 

1) modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej, 

2) modernizacji ściany wewnętrznej 15 na strych, 

3) modernizacji ściany wewnętrznej 28 na strych, 

4) modernizacji stropu wewnętrznego (poddasze), 

5) modernizacji ściany zewnętrznej, 

6) modernizacji dachu, 

7) modernizacji ściany zewnętrznej, 

8) modernizacji okna zewnętrznego (do wymiany), 

9) modernizacji ściany zewnętrznej (klatka), 

10) modernizacji systemu grzewczego. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest "Redukcja emisji gazów oraz zmniejszenie utraty energii cieplnej i elektrycznej  

w budynkach komunalnych Miasta Podkowa Leśna".  

2) Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna 

Program: Środki krajowe NFOŚiGW 

Nr i data umowy: 383/2019/Wn07/OA-io/D  z dnia 19.09.2019 r. 

Termin realizacji 

projektu: 

30.09.2019 – 30.09.2020 

Wartość całkowita: 40.000,00 zł 

Wartość dofinansowania: 40.000,00 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

W ramach projektu zostanie opracowana strategia elektromobilności wraz z przeprowadzeniem 

konsultacji społecznych.  

Cel projektu: 

Opracowanie dokumentu strategicznego.  

7.12.3 Realizacja 

W roku 2019 znaczny wysiłek włożono w realizację projektów dofinansowanych w latach 

poprzednich oraz rozliczanie wniosków o płatności częściowe oraz całkowite. 

Projekty, które były realizowane, to: 
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1) Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej – projekt w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Realizacja 

projektu została zakończona we wrześniu 2018 roku. Proces składania wniosku końcowego 

oraz jego ocena jak też aktualizacja wniosku i ocena aktualizacji trwały do sierpnia 2019 r.  

W dniu 17 września 2019 dokonana została płatność końcowa, a tym samym wniosek został 

oficjalnie rozliczony.  

2) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 

Rowerowych – Etap 1– program współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt partnerski; 

Podkowa Leśna wykonała swoją część projektu już w roku 2018 – wybudowano ścieżki na 

odcinku od ul. Parkowej do Parowu Sójek (wzdłuż torów kolejki WKD), od Parowu Sójek do 

stacji WKD Podkowa Leśna Główna, po terenie zalesionym wzdłuż ul. Jeleniej, po terenie 

zalesionym pomiędzy ulicami Bukową i Modrzewiową oraz Modrzewiową i Akacjową oraz 

pomiędzy ul. Jelenią i Bobrową i Bobrową a Rysią. Według stanu na koniec 2019 r. nie 

wszyscy partnerzy projektu ukończyli swoje części.  

3) Podkowa Leśna stawia na niskoemisyjne oświetlenie – projekt współfinansowany  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków 

krajowych. Projekt obejmował uzyskanie pożyczki częściowo umarzalnej na inwestycję. 

Inwestycja została zrealizowana w 2017 roku, jednakże pożyczka została spłacona w 2019 r. 

Wystąpiono o umorzenie trzech rat pożyczki [30% wartości] i uzyskano takie umorzenie.  

4) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 

Rowerowych – Etap II – program współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W 2019 roku wybudowano 

trasę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy Miasta Podkowa 

Leśna z Miastem Milanówek do ulicy Gołębiej, jednak przed końcem roku nie oddano trasy 

do użytku. Ze względu na brak możliwości pozyskania nieruchomości wzdłuż Galerii 

Podkowa, zrezygnowano z realizacji jednego z trzech odcinków ścieżek ujętych w projekcie. 

W listopadzie 2019 r. ogłoszono przetarg na przebudowę Alei Lipowej, w tym wykonanie 

objętej dofinansowaniem ścieżki rowerowej, oraz wyłoniono inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) – projekt jest realizowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Poddziałanie 2.1.2. „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, komponent e-turystyka,  

w którym Miasto Podkowa Leśna jest jednym z partnerów. Według stanu na koniec 2019 r. 

projekt był na etapie weryfikacji materiałów i opisów niezbędnych do ogłoszenia 

postępowania przetargowego przez lidera. 

6) Niska emisja w Podkowie Leśnej – rozpoczęła się realizacja projektu. W roku 2019 r. 

rozpoczęto prace związane z wykonaniem kotłowni gazowej do zasilania centralnego 

ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29.  

7) Aktywny senior –w ramach projektu zorganizowano 64 wejścia na basen wraz z zajęciami 

aqua aerobiku, po 32 zajęcia dla każdej z dwóch grup ćwiczebnych. Uczestnicy mieli 

zapewniony transport na i z obiektu sportowego – pływalni. Odbyły się również 32 zajęcia 

gimnastyki i 32 zajęcia Nordic Walking. W projekcie brało udział 48 osób. W grudniu 2019 

roku złożono wniosek o płatność końcową. 

8) Bon na WIFI – po analizie oferty firmy Orange oraz kosztów eksploatacji w okresie trwałości, 

jak również po przeprowadzeniu analiz wykorzystania darmowego WIFI (obecnie praktycznie 



 

 
 126 

każdy telefon komórkowy korzysta z pakietów 4G/LTE), podjęto decyzję o rezygnacji  

z projektu ze względu na niską przydatność oraz wysokie koszty utrzymania.  

9) Gepard 2 – projekt polega na opracowaniu strategii elektromobilności oraz konsultacjach 

społecznych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. projekt był na etapie przygotowania 

postępowania przetargowego. 

10) Human Smart Cities – realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2019 roku. Liderem jest 

Miasto Podkowa Leśna a partnerami Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk oraz Fundacja 

Rozmawiamy. W roku 2019 r. rozpoczęto prace nad opisem przedmiotu zamówienia dla 

systemu czujników oraz drona, rozpoczęto prace nad inwentaryzacją źródeł ciepła, w tym 

przystąpieniem Podkowy Leśnej do projektu ZONE realizowanego przez Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), przygotowano pierwsze 

założenia do strategii Smart City dla Podkowy Leśnej oraz uruchomiono zajęcia dla dzieci  

i młodzieży w ramach Smart Mobilne Laboratorium (komponent realizowany przez LGD).  

7.13 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI 

Miasto Podkowa Leśna należy do następujących stowarzyszeń: 

 
Stowarzyszenie wspiera ideę samorządności lokalnej, 

podejmuje działania przyczyniające się do 

gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – 

miasteczek; składka członkowska za 2019 r. wyniosła 

1.500 zł. 

 

W roku 2019, podczas konferencji Unii Miasteczek 

Polskich, która odbyła się w Podkowie Leśnej, 

funkcję Prezesa powierzono Burmistrzowi Miasta 

Podkowa Leśna.  

 

Stowarzyszenie wspierające samorząd regionalny  

w Obszarze Metropolitalnym Warszawy; składka 

członkowska za 2019 r. wyniosła 774 zł. 

 

Stowarzyszenie wspierające działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju ekonomicznego  

i społecznego gmin m.in. w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu; składka członkowska za 

2019 r. wyniosła 2.201,40 zł. 

 
Stowarzyszenie wspierające idee rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzą; 

składka członkowska za 2019 r. wyniosła 366,90 zł. 
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Stowarzyszenie określające cele współpracy 

Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka; brak 

składki członkowskiej w 2019 r. 

 

Stowarzyszenie działające na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich i małych miast, 

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju; składka 

członkowska za 2019 r. wyniosła 1.834,50 zł. 

Wykorzystane logotypy pochodzą ze stron internetowych poszczególnych stowarzyszeń.  

7.14 GMINA W RANKINGACH I KONKURSACH 

W 2019 r. Miasto Podkowa Leśna otrzymało następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) I miejsce w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu 

Terytorialnego – V Europejski Kongres Samorządów – nagroda dla samorządu, który najlepiej 

gospodaruje publicznymi pieniędzmi (2019), 

2) II miejsce w kategorii Gminy Miejskie i Miejsko – Wiejskie w Rankingu Samorządów 

„Rzeczpospolitej” 2019, 

3) Wyróżnienie w 23. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” za 

przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta, 

4) Nominacja dla Artura Tusińskiego w Konkursie Smart City Awards w kategorii Człowiek 

Roku (2019), 

5) Nominacja Podkowy Leśnej w Konkursie Smart City Awards w kategorii Miast do 100 tys. 

(2019). 
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Rysunek 45 Dyplom za uzyskanie I miejsca w kategorii gmin 

miejskich Rankingu Finansowego Samorządu 

Terytorialnego 

Rysunek 46 Dyplom za uzyskanie II miejsca w Rankingu 

Samorządów "Rzeczpospolitej" 
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i wnioski 
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8 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W sprawozdawanym okresie upłynął piąty rok mojej pracy na rzecz Podkowy i podkowian. Jaki zatem 

był rok 2019 dla Miasta Podkowa Leśna? 

Od początku sprawowania przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna celem moich 

działań jest dbanie o najwyższą jakość w każdej dziedzinie życia w mieście. Co szczególnie istotne,  

i spójne z naczelnym celem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na 

lata 2013-2025, to realizacja przyjętych założeń w sposób harmonijnie łączący wartości społeczne, 

przyrodnicze i zabytkowe.  

Rok 2019 upłynął pod znakiem starań o to by w Podkowie Leśnej można było oddychać powietrzem, 

które nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Po raz kolejny powołałem zespół ds. kontroli 

przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie miasta.  

Za pośrednictwem strony internetowej mieszkańcy mogli zgłaszać nieruchomości, na których istniało 

podejrzenie palenia odpadami. Pracownicy Urzędu Miasta udawali się pod wskazane adresy w celu 

przeprowadzenia kontroli; nie stwierdzono nieprawidłowości. W styczniu ulicami miasta oraz okolic 

przejechał samochód z zamontowanym pyłomierzem. Badanie miało na celu określenie 

rozmieszczenia stref potencjalnych przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Rezultaty 

pomiarów zostały przetworzone w postać cyfrowej mapy wykonanej przez Państwowy Instytut 

Badawczy NASK. W lutym, na boisku przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, 

ustawiono stacjonarną stację pomiarową badającą stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5. 

Wyniki badania, przeprowadzonego przez specjalistów z Zespołu Chemii Środowiska Polskiej 

Akademii Nauk, są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Kontynuowano również prace w zakresie wymiany urządzeń grzewczych i termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej. W roku 2018 przeprowadziliśmy wskazane inwestycje w budynku 

Biblioteki i Urzędu Miasta, a w okresie sprawozdawanym otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu 

dotacji na dwa kolejne budynki, tym razem komunalne, przy ul. Jana Pawła II 29 i Jaworowej 13. 

Przed końcem roku udało się wykonać kotłownię gazową do zasilania centralnego ogrzewania  

w pierwszym z budynków oraz opracować dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji.  

W lipcu rozpoczęto realizację projektu Podkowa Leśna = Human Smart Town. Zainicjowano prace 

nad opisem przedmiotu zamówienia dla systemu czujników oraz drona, rozpoczęto prace nad 

inwentaryzacją źródeł ciepła, w tym przystąpieniem Podkowy Leśnej do projektu ZONE 

realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), 

oraz uruchomiono zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Smart Mobilne Laboratorium (zakres 

realizowany przez Lokalną Grupę Działania).  

Przed końcem roku przedłożyłem Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie dofinansowania do 

wymiany pieców obsługujących paliwa stałe na niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła. Uchwała 

została przyjęta przez organ stanowiący, ale następnie unieważniona przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Projekt aktu prawa miejscowego został zatem dostosowany do zaleceń RIO  

i ponownie przedłożony pod obrady Rady Miasta w 2020 r.  

Przedstawione powyżej działania będą kontynuowane w kolejnych latach. Muszę jednocześnie 

podkreślić, że szczególnie cieszy fakt, że zawiązują się nowe, prężnie działające grupy mieszkańców, 

które wypełniają lukę w obszarze działań na rzecz nie tylko czystego powietrza, ale i szeroko pojętej 

ochrony środowiska w mieście.  

Ochrona środowiska to nie tylko ochrona powietrza, ale też przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

zmian klimatu, które nie oszczędzają Podkowy Leśnej, i adaptowanie się do nich. We współpracy ze 
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Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk zorganizowano trzy spotkania na temat zmian klimatycznych, 

które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  

W trosce o środowisko podejmujemy działania małe, takie jak wprowadzenie e-faktur, pojemników na 

segregację odpadów, ciągłą edukację w tym zakresie czy wyeliminowanie ze stosowania w Urzędzie 

Miasta i jednostkach podległych jednorazowych opakowań i sztućców wykonanych z tworzyw 

sztucznych. To również działania większe, jak konsekwentne dążenie do zatrzymania całego opadu 

deszczu na terenie miasta, w szczególności w zakresie projektowania dróg. Program zbierania wód 

opadowych i roztopowych, które po podczyszczeniu zasilają wody podziemne, został z powodzeniem 

zrealizowany na ulicach Modrzewiowej i Helenowskiej. Zleciłem również wykonanie opracowania  

w zakresie charakterystyki warunków wodnych w mieście i jego otoczeniu, pozwalającej sformułować 

wskazania dla optymalizacji gospodarowania wodą.  

W miesiącach wiosenno-letnich, gdy występował deficyt opadów, ograniczono koszenie i podlewanie 

obszarów trawiastych na terenie miasta. Jednocześnie zaplanowano i zaprojektowano system 

automatycznego podlewania roślin na rabatach w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na 

parkingu Park&Ride. Projekty przewidują ułożenie linii kroplujących, zapewniających bezpośredni  

i równomierny dopływ wody do każdej  rośliny. Taki rodzaj podlewania ogranicza porażenie roślin 

chorobami, a z ekonomicznego punktu widzenia jest najbardziej wydajnym i oszczędnym sposobem 

gospodarowania wodą w pielęgnacji roślin. Projekty zostaną zrealizowane w 2020 r. 

Ponadto, dla poprawy struktury gleby oraz w trosce o zimujące w ściółce owady i jeże, zrezygnowano 

z jesiennego sprzątania liści w parkach i częściowo pasach drogowych, pozostawiając je do wiosny. 

Niepokoi pogarszająca się kondycja drzew, zauważalna zarówno na terenach należących do miasta, 

jak i na działkach prywatnych. Przeprowadzone w ubiegłym roku oględziny drzewostanu wykazały 

nie tylko konieczność pielęgnacji, ale i usunięcia wielu egzemplarzy. Chcę jednak zaznaczyć,  

że niejednokrotnie decyzja o przeznaczeniu danego drzewa, osłabionego przez deficyt opadów, do 

usunięcia następuje po kilkumiesięcznym okresie monitorowania. Drzewa osłabione w wyniku 

skutków zmian klimatycznych są dodatkowo atakowane przez szkodniki, np. sosny przez kornika 

ostrozębnego. Trudne warunki odbijają się również na najbardziej wartościowym drzewostanie, a więc 

pomnikach przyrody, a także na drzewach w rezerwatach przyrody, szczególnie w „Parowie Sójek”. 

Przedstawione powyżej działania nie byłyby możliwe, gdyby nie prowadzenie racjonalnej polityki 

finansowej i dbałość o kondycję ekonomiczną miasta. Rok 2019, tak jak kilka poprzednich, zakończył 

się wypracowaniem nadwyżki budżetowej. Na ten stan złożyła się zarówno optymalizacja źródeł 

dochodów, jak i ciągłe szukanie oszczędności w zakresie wydatków bieżących. Jeżeli weźmie się pod 

rozwagę fakt, że w 2019 r. wprowadzono liczne zmiany legislacyjne skutkujące zmniejszeniem 

wpływów do samorządowych kas, a także obcięto subwencję oświatową, to tak dobry bilans budżetu 

jest dużym osiągnięciem. 

W roku sprawozdawanym wielokrotnie ubiegaliśmy się o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania 

na szereg przedsięwzięć. Warto podkreślić, że wnioski o dofinansowanie przygotowywane są siłami 

własnymi Urzędu Miasta. Z jednej strony pozwala to przygotowywać wnioski bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych kosztów na wsparcie zewnętrzne (np. na opracowanie studium wykonalności 

danego przedsięwzięcia), które i tak nie gwarantuje dotacji, a z drugiej, niejako w konsekwencji, 

pozwala startować również w tych konkursach, w których szansa na powodzenie wydaje się mniejsza. 

Niestety tylko dwa spośród wniosków złożonych w 2019 r. uzyskały alokację. Barierą w uzyskaniu 

dofinansowania jest najczęściej wskaźnik G, czyli wskaźnik dochodów podatkowych przypadających 

na mieszkańca gminy – wysoki w przypadku Podkowy Leśnej. Należy również zaznaczyć, że wiele 

ogłaszanych konkursów często nie odpowiada naszym potrzebom i lokalnym uwarunkowaniom,  

a aplikowanie o fundusze na przedsięwzięcia, które nie wpisują się w nakreśloną wizję rozwoju, 

uważam za bezsensowne.  
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Niestety, nie wszystkie plany udało się zrealizować zgodnie z założonym planem. Kolejny rok nie 

udało się doprowadzić do szczęśliwego końca rewitalizacji stawu w Parku Miejskim. Park, który 

powinien być miejscem integrującym życie lokalnej społeczności, w wyniku działań grupy 

mieszkańców pozostał placem budowy, odwiedzanym wyłącznie przez kolejne delegacje instytucji 

przeprowadzających kontrole.  

Musieliśmy ponadto zrezygnować z dofinansowania pozyskanego na zapewnienie bezpłatnego 

dostępu do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych. W wyniku analizy zebranych 

ofert, jak również po przeprowadzeniu analizy wykorzystania darmowego WIFI, zdecydowałem  

o zaniechaniu realizacji projektu z uwagi na bardzo wysokie koszty utrzymania i niewspółmierną do 

nich przydatność. 

W wakacje, w celu zapewnienia poprawnego działania systemu rowerów miejskich – Podkowiański 

Rower Miejski (PROM), wprowadzono opłaty za korzystanie z rowerów oraz sankcje za zniszczenie 

roweru czy pozostawienie go w znacznej odległości (ponad 20 km). Po wprowadzeniu opłat 

zaobserwowano znaczny spadek wypożyczeń. Będzie zatem trzeba przemyśleć formułę działania 

całego systemu i jego celowość.  

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe nie przełożyło się na pobudzenie aktywności lokalnych stowarzyszeń.  

W sprawozdawanym roku nie było chętnych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. Nie wyczerpano również środków zabezpieczonych na 

realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W Mieście Podkowa Leśna nie 

realizowano dotychczas zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Nie określono również 

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków składanych przez mieszkańców. Inicjatywa lokalna, 

będąca formą partnerskiej współpracy samorządu z mieszkańcami na rzecz realizacji zadań istotnych 

dla lokalnej społeczności, może się okazać narzędziem służącym aktywizacji mieszkańców. 

W październiku 2019 r. zlecono wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków i opracowanie 

programu opieki nad zabytkami. Niestety do końca roku nie udało się tej sprawy domknąć. Warto 

jednak nadmienić, że Miasto Podkowa Leśna jest w posiadaniu gminnej ewidencji zabytków, 

opracowanej w 2008 r., która od momentu powstania nie dość, że nie została oficjalnie przyjęta (np. 

zarządzeniem), to nie była aktualizowana. Odnosząc się natomiast do drugiego z opracowywanych 

dokumentów, to miasto nigdy wcześniej go nie posiadało, pomimo ustawowego obowiązku. 

Na koniec października 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynął wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, w którym stwierdzono nieważność miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, w części tekstowej i graficznej,  

w odniesieniu do jednej z działek położonych na terenie miasta w zakresie, w jakim jest ona 

usytuowana w granicach użytku leśnego. Wyrok był efektem skargi Wojewody Mazowieckiego, który 

zarzucił uchwale naruszenie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych poprzez brak uzyskania 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W wyniku wewnętrznych analiz 

ustalono, że wadliwość planu miejscowego we wskazanym zakresie może dotyczyć większej liczby 

nieruchomości. 

Podsumowując, na wstępie wspomniałem o Strategii Zrównoważonego Rozwoju z perspektywą do 

roku 2025. Przeprowadzony ponownie bilans jej realizacji skłonił mnie do refleksji nad potrzebą jej 

zaktualizowania, która inicjowałaby wszechstronne rozmowy o mieście. Wiele zadań nakreślonych  

w strategii zostało już zrealizowanych, jak np. rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 

parking Park&Ride czy poprawa stanu infrastruktury budynku Urzędu Miasta. Część inicjatyw jest 

niezasadna, jak np. utrzymanie przejścia pomiędzy terenem MOK a Pałacykiem Kasyno poprzez 

działki prywatne, które są sukcesywnie zabudowywane. Pojawiło się też wiele nowych problemów  
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i wyzwań, z którymi Miasto Podkowa Leśna musi się mierzyć, jak np. przeciwdziałanie i adaptacja do 

zmian klimatu. Minęło już siedem lat od czasu ostatniej aktualizacji dokumentu, jest to zatem dobry 

moment, by ponownie podjąć dyskusję i zaangażować w nią społeczność lokalną. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna  
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