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Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku stanowi podsumowanie działalności Burmistrza 

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

o mieście. Podobnie jak w latach ubiegłych 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. 

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.  



 

 
 9 

1.2 DEMOGRAFIA 

Według danych ewidencji ludności, w okresie od początku do końca 2020 r., liczba mieszkanek  

i mieszkańców Podkowy Leśnej zmniejszyła się o 59 osób i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 

3.738 osób. 

 

  

1.983 
kobiet 

2.016 – 2019 r. 

1.755  
mężczyzn 

1.781 – 2019 r. 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1) liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 352,  

a liczba mieszkańców – 389, 

2) liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 1.012, a liczba mieszkańców 

w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1.005, 

3) liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 619, a liczba mieszkańców – 361. 

 

W 2020 r. w mieście narodziło się 16 osób, w tym pięć dziewczynek i 11 chłopców. W analogicznym 

okresie zmarło 48 osób (o 13 osób więcej niż w 2019 r.), w tym 19 kobiet i 29 mężczyzn. Rok 2020 

był zatem kolejnym rokiem z ujemnym przyrostem naturalnym. 

16 48 
urodzeń 

29 – 2019 r. 

zgonów 

35 – 2019 r. 
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Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowią 19,82% ogółu mieszkańców miasta; w tej grupie 

mieszkańców przeważają chłopcy.  

Wykres 1 Struktura dzieci i młodzieży według wieku i płci 

 

Grupa najmłodszych dzieci – w wieku do 2 lat – obejmuje 77 osób, w tym 36 chłopców oraz  

41 dziewczynek. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat, wynosi 155 osób, w tym  

75 chłopców i 80 dziewczynek. 509 mieszkańców miasta to dzieci i młodzież w wieku szkolnym – od 

7 do 18 lat.  

Jedną czwartą mieszkańców miasta (26,22%) stanowią seniorzy, tj. kobiety oraz mężczyźni, którzy 

ukończyli odpowiednio 60. bądź 65. rok życia. Ta grupa wiekowa liczy 980 osób, z czego 63,16%  

to kobiety. Liczbę mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w wieku powyżej 70 lat, w podziale na płeć, 

prezentuje Tabela 1. 

Tabela 1 Liczba mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w wieku powyżej 70 lat w podziale na płeć 

Lp. Przedział wiekowy Mężczyźni Kobiety Rok 2020 ogółem 

1 70-74 lata 107 147 254 

2 75-79 lat 66 70 136 

3 80-84 lata 42 66 108 

4 85-89 lat 28 39 67 

5 powyżej 90 lat 16 31 47 

 

  

11,65% 9,25%

22,73%
19,28%

65,62%
71,47%
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Zmianę ogólnej liczby mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018-2020, w podziale na grupy 

wiekowe, przedstawia Wykres 2. 

 

Wykres 2 Liczba mieszkańców Miasta Podkowa Leśna według grup wiekowych w latach 2018-2020 

 

W ciągu ostatnich trzech lat obserwowany jest stopniowy spadek liczby mieszkańców miasta; jest on 

szczególnie widoczny w grupie osób w wieku produkcyjnym. Maleje również liczba dzieci  

i młodzieży. Tendencje demograficzne w Podkowie Leśnej odpowiadają tendencjom w całym kraju, 

gdyż w strukturze mieszkańców wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym.  

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

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

francuskiej, irlandzkiej, kanadyjskiej, niemieckiej, pakistańskiej, polskiej, rosyjskiej, słowackiej, 

ukraińskiej, węgierskiej. W ogólnej liczbie mieszkańców 3.672 osoby to obywatele polscy. 
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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. 

 

Kierownictwo Urzędu Miasta Podkowa Leśna według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. prezentowało 

się następująco. 
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Małgorzata Smysło 

Sekretarz Miasta Podkowa Leśna 

Kierownik Referatu Organizacyjnego  

i Spraw Obywatelskich 

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, prognozując, 

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 i zamówień 

publicznych. 

 

Joanna Oracka 

Kierownik Referatu Planowania  

i Rozwoju Miasta 

Odpowiada za realizację zadań  

z zakresu planowania 

przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, zieleni, 

promocji i sportu.  
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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 

 

Programy sesji Rady Miasta w 2020 r. obejmowały m.in. takie punkty jak: 

- Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami – przedstawiane przez Burmistrza 

Miasta sprawozdania zawierały m.in. informacje o zarządzeniach wydanych pomiędzy sesjami, 

realizowanych sprawach bieżących, spotkaniach, w których Burmistrz Miasta wziął udział oraz 
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zaproszenia do udziału w miejskich wydarzeniach (sprawozdania opublikowane zostały w BIP 

Miasta), 

- Sprawy różne – punkt sesji, w którym radni kierowali m.in. do Burmistrza Miasta bezpośrednie 

pytania w zakresie interesujących ich zagadnień, 

- Interpelacje i zapytania radnych (od XXII sesji: Złożone pisemnie interpelacje i zapytania radnych) 

– punkt obejmujący przedstawianie skierowanych do Burmistrza Miasta zapytań (w 2020 r. 

interpelacji nie było) oraz udzielanie przez Burmistrza Miasta ustnych odpowiedzi (jako dodatkowe 

działanie ponad wymaganą przepisami formę pisemną). 

W 2020 r. radni złożyli pięć zapytań do Burmistrza Miasta (trzy zapytania radnej Dąbrówki Smolny  

i dwa zapytania radnego Sławomira Lasoty), z interpelacjami nie występowano. Zapytania dotyczyły 

współpracy z policją i bezpieczeństwa mieszkańców, zawartych przez miasto umów, remontu 

nawierzchni ul. Paproci, używania dmuchaw do liści na terenie miasta oraz projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zapytania i udzielone przez 

Burmistrza Miasta odpowiedzi opublikowane zostały w BIP Miasta. 

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 2020 r. w sposób określony 

uchwałami. 

W 2020 r. odbyło się 10 sesji Rady Miasta, na których podjęto 87 uchwał. 27 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). 

Działając zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta przekazywał 

podjęte przez Radę Miasta uchwały do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – 

Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO),  

w terminie siedmiu dni. Pięć uchwał zostało unieważnionych w ramach postępowania nadzorczego 

(cztery przez RIO, jedna przez Wojewodę Mazowieckiego). Rozstrzygnięcia opublikowano  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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W 2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła 51 uchwał, których wykonanie powierzono 

Burmistrzowi Miasta (nie wliczając uchwał, które zostały unieważnione przez organy nadzoru). 

Zakres tematyczny uchwał zaprezentowano poniżej.  
 

   

23 
uchwały z zakresu finansów 

6 
uchwał z zakresu zarządzania 

majątkiem 

6  
uchwał z zakresu oświaty 

 

   

4 
uchwały z zakresu systemu 

odbioru odpadów i utrzymania 

czystości 

4 
uchwały z zakresu współpracy 

międzygminnej 

3 
uchwały z zakresu ochrony 

środowiska 

 

Uchwały nieujęte w ww. kategoriach dotyczyły m.in. gospodarki mieszkaniowej, organizacji 

pozarządowych, pomocy społecznej oraz ustanowienia Strefy Płatnego Parkowania.  

Szczegółowe zestawienie podjętych przez Radę Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji w 2020 r. 

uchwał, których wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, stanowi załącznik do 

Raportu.  
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3 INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE 

3.1 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PODKOWA LEŚNA NA 2020 R. 

Budżet Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr 113/XIII/2019 z dnia  

17 grudnia 2019 r.  

3.1.1 Dochody 

Plan dochodów budżetu, według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r., wynosił  34.012.944,00 zł.  

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę 3.741.794,68 zł. Zwiększony plan wynikał 

głównie z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej 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 Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, na organizację spisu rolnego i spisu powszechnego. Ponadto zwiększono 

plan dochodów o sprzedaż majątku. Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wyniósł 

37.754.738,68 zł.  

Do budżetu miasta wpłynęło 37.703.060,59 zł, tj. 99,86% planowanej kwoty, w tym dochodów 

bieżących wpłynęło 34.398.309,88 zł, tj. 100,21% planu oraz 3.304.750,71 zł dochodów 

majątkowych, tj. 96,36% planu. 

10.086,43 zł 
dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

9.130,01 zł – 2019 r. 

 

Największe dochody miasto uzyskuje z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - ten 

rodzaj dochodów bieżących stanowi blisko 40% dochodów ogółem. Tak ważne jest zatem aby 

mieszkańcy opłacali podatki w naszym mieście, ponieważ to wprost proporcjonalnie przekłada się na 

posiadane środki na zaspokojenie potrzeb osób tu mieszkających. Drugim dużym źródłem dochodów 

jest subwencja oświatowa, która stanowi 18,68% wszystkich dochodów. Jednocześnie stanowi ona  

w 2020 roku 67,76% wszystkich wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną 

opiekę wychowawczą. Oznacza to, że miasto dołożyło ponad 32% wydatków na zadania bieżące 

związane z oświatą.  

Niecałe 9% dochodów miasta stanowią dochody majątkowe, wśród których rozróżniamy wpływy ze 

sprzedaży nieruchomości, dotacje celowe na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków 

zewnętrznych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo 

własności, dotacje i środki zewnętrzne na zadania własne oraz dochody ze zwrotu niewykonanych 

wydatków niewygasających. W 2020 r. w tej grupie dochodów największy udział miały wpływy ze 

sprzedaży dwóch nieruchomości należących do Miasta Podkowa Leśna (4,37% dochodów ogółem).  

Strukturę dochodów budżetu Miasta Podkowa Leśna w okresie ostatnich trzech lat przedstawia 

Wykres 3. 
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Wykres 3 Struktura dochodów według źródeł w latach 2018-2020 

 

Niezmiennie największym źródłem dochodów budżetu miasta są wpływy z udziału w podatkach od 

osób fizycznych i od osób prawnych. W 2020 r. udział tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem 

zmniejszył się o pięć punktów procentowych; do budżetu miasta nie wpłynęła m.in. kwota  

w wysokości 400 tys. zł, którą według planu Ministerstwo Finansów miało przekazać miastu. 

Zmniejszeniu uległy również udział dochodów z tytułu subwencji oświatowej, co jest efektem 

niedoszacowania kosztów funkcjonowania systemu oświaty na szczeblu centralnym. 

W związku z coraz większą liczbą zadań zlecanych do wykonania samorządom, w ostatnich trzech 

latach odnotowano niemal 100% wzrost udziału dotacji celowych w strukturze dochodów. Największe 

wahania dotyczą natomiast dochodów majątkowych i są uzależnione od dwóch czynników: decyzji 

dotyczących zarządzania majątkiem miasta (tj. sprzedaży mienia) oraz dotacji na zadania inwestycyjne 

41,80% 43,51%

38,49%
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dofinansowane ze środków zewnętrznych. Jak już wcześniej wspomniano w 2020 r. niemal połowa 

dochodów majątkowych pochodziła ze sprzedaży nieruchomości, a dla porównania w roku 2018 

ponad 70% dochodów majątkowych pochodziło z przekazanych miastu dofinansowań na zadania 

inwestycyjne (m.in. budowę systemu ścieżek rowerowych). 

W 2020 roku do miasta wpłynęły następujące środki zewnętrzne, pochodzące ze środków Unii 

Europejskiej oraz źródeł krajowych. 

Dotacje w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

1) kwota 4.545,05 zł dofinansowania w ramach umowy RPMA.04.03.02-14-6161/16 na budowę 

ścieżek rowerowych (etap I) w partnerstwie gmin, 

2) kwota 292.562,88 zł dofinansowania w ramach umowy RPMA.04.03.02-14-9444/17/00  

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

3) kwota 59.999,71 zł na umowę grantu 1375/2020 Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, 

4) kwota 34.724,76 zł na umowę grantu 543022/2020/42 Zdalna Szkoła+ – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

5) kwota 22.568,00 zł – dofinansowanie w ramach umowy 01163-6935-UM0712093/18  

na działania „Aktywny Senior”, 

6) kwota 226.151,85 zł – dofinansowanie umowy nr DPT/BGD-II/POPT/101/19 na realizację 

projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town”, 

7) kwota 4.199,93 zł dofinansowania w ramach umowy DRP/BDG-II/POPT/27/20 na dodatek 

dla pracownika realizującego zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Dotacje w ramach środków krajowych: 

1) kwota 62.730,00 zł dofinansowania w ramach umowy W/UMWM-UU/UM/PZ/2633/2020  

na „Wizualizację wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej”, 

2) kwota 873.610,00 zł w ramach przyznanego wsparcia ze środków rządowych z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin. 

W 2020 r. do budżet Miasta Podkowa Leśna wpłynęło zatem 1.581.092,18 zł dotacji ze środków 

zewnętrznych. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2019, gdy dofinansowania ze środków 

zewnętrznych wpłynęły w kwocie 635.372,25 zł. 

Zaległości w płatnościach wobec miasta z różnych tytułów wynoszą na dzień 31 grudnia 2020 r. 

łącznie 1.202.832,05 zł. Struktura tych zaległości w stosunku do zaległości ogółem przedstawia się 

następująco: 

1) zaległości  z tyt. podatków i opłat lokalnych – 62% zaległości ogółem, w tym: 

a) zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości – 37,24% (większość  

to zaległości od osób prawnych), 

b)  zaległości z opłat za odpady komunalne – 13,78%, 

c) podatek transportowy – 7,30%, 

d) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 2,5%, 

e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 0,46%, 

f) podatek od spadków i darowizn – 0,38%,  

g) inne – 0,34%, 

2) zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 18,11%, 

3) zaległości z tytułu opłat wodno-kanalizacyjnych – 16,79%, 
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4) zaległości z tytułu dochodów z mienia gminy – 3,10% (największą część stanowią zaległości 

najemców lokali komunalnych i socjalnych).  

Zaległości wobec Miasta Podkowa Leśna w sprawozdawanym roku zwiększyły się o blisko  

150.000 zł. Największy wzrost zaległości odnotowano w opłatach z tytułu podatków od 

nieruchomości od osób prawnych. 

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiane są tytuły wykonawcze, które są 

kierowane do Urzędu Skarbowego. Zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych kierowane są na 

drogę sądową.  

3.1.2 Wydatki 

Plan wydatków budżetu Miasta Podkowa Leśna na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 43.820.398,60 zł. 

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.783.515,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań zleconych i własnych z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej,  

na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dofinansowania rządowe 

przeznaczone na budowę dróg. 

Ostatecznie plan wydatków wyniósł 47.603.913,60 zł, w tym plan wydatków bieżących – 

33.028.096,60 zł, a plan wydatków inwestycyjnych – 14.575.817,00 zł. 

Faktycznie wydatkowano kwotę 42.522.687,89 zł (89% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 

29.241.106,45 zł (89% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości  13.281.581,44 zł (91% planu). 

11.375,79 zł 
wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

8.133,10 zł – 2019 r. 

 

Miasto Podkowa Leśna największe środki przeznacza na zadania z zakresu oświaty (40,9%), z czego 

dofinansowanie w postaci subwencji oświatowej wynosi zaledwie 68%. Ponadto znaczną część 

wydatków stanowią środki na pomoc społeczną i rodzinę; miasto przeznacza na ten cel 13,55% 

środków budżetowych, z czego 83% tych środków pochodzi z dotacji na zadania zlecone lub dotacji 

na zadania własne. 

Miasto 11,66% posiadanych środków przeznacza na gospodarkę komunalną. W jej zakres wchodzą 

działania głównie z obszaru gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki odpadami, oczyszczania 

miasta, utrzymania zieleni i oświetlenia ulic. Na transport i łączność, w tym na drogi gminne, miasto 

przeznacza 13,32% środków i to zarówno na utrzymanie bieżące, jak i inwestycje. 

Pozostałe obszary, na które wydatkowano środki, stanowią ponad 20,57% ogółu wydatków i są to: 

administracja  publiczna – 8%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,73%, gospodarka 

mieszkaniowa – 2,35%, różne rozliczenia (tzw. Janosikowe) – 3,17%, gospodarka zaopatrzenia  

w wodę – 1,19%, kultura fizyczna – 0,98% oraz pozostałe dziedziny – 1,15%. 

Strukturę wydatków budżetu Miasta Podkowa Leśna w okresie ostatnich trzech lat przedstawia 

Wykres 4. 
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Wykres 4 Struktura wydatków według działów w latach 2018-2020 

 

Największy udział w strukturze wydatków mają wydatki związane z oświatą, wychowaniem  

i edukacyjną opieką wychowawczą – w analizowanym przedziale ich udział wzrósł o ponad  

10 punktów procentowych. Należy jednak podkreślić, że w 2020 r. ponad 40% tej kwoty to wydatki 

związane z budową nowego budynku przedszkola. Na drugim miejscu w strukturze wydatków ogółem 

znajdują się wydatki na pomoc społeczną. Wzrost ich udziału w łącznej puli wydatków spowodowany 

jest wprowadzeniem świadczeń wychowawczych i rozszerzeniem kryteriów ich przyznawania (500+). 

Istotną częścią struktury wydatków w latach 2018-2020 pozostają wydatki przeznaczone na realizację 

zadań z zakresu transportu i łączności, tj. utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej. Choć  

w 2020 r. nie udało się przeznaczyć na ten cel podobnej ilości środków co w roku 2018, choćby  

ze względu inwestycję związaną z budową przedszkola, to zabezpieczone fundusze pozwoliły 

sfinansować 3,3 km utwardzonej nawierzchni dróg. 
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Pozostałe wydatki kształtują się na podobnym poziomie.  

3.1.3 Zobowiązania 

Planowany budżet był budżetem deficytowym na poziomie 9.849.174,92 zł. Pokrycie deficytu 

planowane było poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości 7.000.000 zł, kwotą nadwyżki 

budżetowej w wysokości 412.384,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.436.790,92 zł. 

Wykonanie budżetu za 2020 rok wykazało deficyt na poziomie 4.819.627,30 zł. 

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych  

w ubiegłych latach w wysokości 694.566,04 zł. Spłata zobowiązań wyniosła 10% zaplanowanej 

kwoty. 

Stan zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 10.227.547,15 zł (kredyty w BGK oraz 

pożyczka energetyczna). Zadłużenie miasta wzrosło wobec faktu zaciągnięcia w pożyczki 

energetycznej w wysokości 7.000.000 zł na budowę przedszkola.  

3.2 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

Rok 2020 był rekordowy pod względem poniesionych wydatków inwestycyjnych. Miasto Podkowa 

Leśna wydatkowało na zadania inwestycyjne kwotę 13.281.581,44 zł, co stanowi 31,23% ogółem.  

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki inwestycyjne wyniosły 3.553,13 zł (w porównaniu do 

965,85 zł w roku 2019).  

 

1 
Budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- rozbiórkę budynku starego przedszkola, 

- budowę nowego budynku przedszkola w standardzie pasywnym. 

 

Wartość prac zrealizowanych w 2020 r.: 6.999.980,32 zł. 

 

  
Rysunek 2 Budynek nowego przedszkola Rysunek 3 Budynek nowego przedszkola 
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2 
Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Modrzewiowej do ulicy Akacjowej    

(118 mb, szerokość jezdni 3,5 m, zatoka do obsługi szkoły 2,5 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zatoki do obsługi szkoły, 

- wykonanie chodnika z kostki betonowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające w poboczu, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, 

- wykonanie oświetlenia ulicznego. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 239.400,58 zł. 

 

 
Rysunek 4 ul. Kościelna 

 
Rysunek 5 ul. Kościelna 

 

3 
Przebudowa ul. Dębowej (138 mb, szerokość 4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez warstwę rozsączającą w poboczu, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami i wyniesionymi 

skrzyżowaniami wymuszającymi spowolnienie ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 127.818,60 zł. 
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Rysunek 6 ul. Dębowa 

 
Rysunek 7 ul. Dębowa 

 

4 
Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Brwinowskiej 

– etap II (201 mb, szerokość 5,00 m) 

 

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. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 764.443,42 zł. 

 

 
Rysunek 8 ul. Helenowska 

 
Rysunek 9 ul. Helenowska 
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5 
Przebudowa ulicy Sosnowej na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Modrzewiowej 

(117 m, szerokość 4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające (skrzynki) i fragmenty 

rurociągów, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami (wyniesione skrzyżowanie) 

wymuszającymi spowolnienie ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 221.932,93 zł. 

 

 
Rysunek 10 ul. Sosnowa 

 

6 
Przebudowa ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Sosnowej (207 m, 

szerokość 4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające (studnie chłonne  

i drenaż francuski) i fragmenty rurociągów, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami wymuszającymi  spowolnienie 

ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 314.053,35 zł. 
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Rysunek 11 ul. Grabowa 

 

7 
Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza 

(195 m, szerokość 4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające (skrzynki) i fragmenty 

rurociągów, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami (wyniesione skrzyżowanie) 

wymuszającymi spowolnienie ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 362.850,00 zł. 

 

 
Rysunek 12 ul. Mickiewicza 

 
Rysunek 13 ul. Mickiewicza 
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8 
Przebudowa ulicy Sasanek na odcinku od ulicy Bluszczowej do ok. 20 m od ulicy 

Kwiatowej  (305 m, szerokość 4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające (studnie chłonne)  

i fragmenty rurociągów, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami (szykany, wyniesione 

skrzyżowanie) wymuszającymi spowolnienie ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 525.936,88 zł. 

 

 
Rysunek 14 ul. Sasanek 

 
Rysunek 15 ul. Sasanek 

 

9 
Przebudowa ulicy Głogów na odcinku 35 m od ulicy Sasanek (35 m, szerokość  

4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające (drenaż francuski)  

i fragmenty rurociągów, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 69.920,70 zł.  
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Rysunek 16 ul. Głogów 

 

10 
Przebudowa ulicy Wróblej na odcinku od ulicy Jaskółczej do ulicy Sokolej (195 m, 

szerokość 4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

-wykonanie chodników z kostki, 

- wykonanie odwodnienia poprzez wgłębne systemy rozsączające (skrzynki) i fragmenty 

rurociągów, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu z szykanami (wyniesione skrzyżowanie) 

wymuszającymi spowolnienie ruchu. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 718.320,00 zł. 

 

 
Rysunek 17 ul. Wróbla 

 
Rysunek 18 ul. Wróbla 
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11 
Przebudowa ulicy Sokolej – skrzyżowanie z ul. Wróblą (40 m, szerokość 4,50 m) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie wyniesionego skrzyżowania z kostki betonowej i jego wlotów z nawierzchni 

asfaltowej, 

- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.  

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 78.720,00 zł. 

 

 
Rysunek 19 Skrzyżowanie ul. Sokolej z ul. Wróblą 

 

12 
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim  

 

Wykonanie kolumbarium na 150 krypt na urny z prochami, w 50 pionach po trzy komory 

w pionie, na terenie cmentarza grzebalnego, w tym: 

- wykonanie fundamentów, 

- wykonanie izolacji fundamentów, 

- wykonanie ścian kolumbarium z cegły klinkierowej, 

- wylanie stropów betonowych, 

- wykonanie pokrycia dachu blachą, 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej, 

- zagospodarowanie terenu przy kolumbarium. 

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 109.400,00 zł. 
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Rysunek 20 Kolumbarium 

 

13 
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Matki i Dziecka  

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie podestu z drewna wokół drzewa pomnikowego, 

- wykonanie placu z drewna dla opiekunów, 

- wykonanie ścieżki z drewna oraz wykonanie nowego wejścia (furtki) w istniejącym 

ogrodzeniu placu zabaw, 

- wykonanie placu z drewna na zakończeniu ścieżki przy istniejących stojakach 

rowerowych.  

 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 61.008,00 zł. 

 

 
Rysunek 21 Ogród Matki i Dziecka 

 
Rysunek 22 Ogród Matki i Dziecka 
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14 
Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej  

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- zakup i montaż 10 tablic LED, 

- zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie tablicą i wyświetlaną treścią oraz 

umożliwiającego zdalne monitorowanie stanu. 
 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 124.843,77 zł. 
 

 
Rysunek 23 Ekran do wizualizacji pomiarów jakości 

powietrza 

 
Rysunek 24 Czujnik jakości powietrza 

 

15 
Budowa toru rowerowego pumptrack w Podkowie Leśnej (II etap) 

 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- budowę małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, 

- budowę toru skilltrack, 

- budowę placu odpoczynku wraz z wyposażeniem, 

- urządzenie dojść. 
 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

Wartość zadania: 243.540,00 zł. 
 

 
Rysunek 25 Mały tor rowerowy pumptrack i tor skilltrack 
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4 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 roku jest jednym z załączników do 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2020 r. 

4.1 INFORMACJA ZBIORCZA 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na koniec 

2019 r. 

Stan na koniec 

2020 r. 

Dochody  

z mienia w 2020 r. 

1 Wartości niematerialne i prawne 47.448, 97 zł 4.748,90 zł 

 

2 

Grunty, w tym: 17.758.250,19 zł 16.778.838,71 zł 

a) stanowiące własność Miasta 

Podkowa Leśna bez ustanowionych 

ograniczonych praw rzeczowych 

12.634.881,99 zł 11.386.880,51 zł 

b) stanowiące własność Miasta 

Podkowa Leśna oddanych  

w użytkowanie wieczyste 

1.166.000,00 zł 1.166.000 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 
3.479.392,34 zł 3.747.982,34 zł 

3 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
49.569.601,34 zł 51.583.743,87 zł 

4 
Urządzenia techniczne, maszyny, 

środki transportu 
742.653,79 zł 1.008.665,37 zł 

5 
Inwestycje rozpoczęte (środki 

trwałe w budowie) 
2.596.807,98 zł 9.133.451,32 zł 

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

7 

Dochody z mienia gminy, w tym: 

  

2.294.056,92 zł 

a) wpływy z opłaty za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 
0,00 zł 

b) dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 
573.216,67 zł 

c) wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności 

74.296,25 zł 

e) sprzedaż mienia 1.646.544,00 zł 

SUMA 70.836.049,15 zł 78.630.735,05 zł 2.294.056,92 zł 

 

4.2 GRUNTY 

Przestrzenny rozkład gruntów stanowiących własność bądź współwłasność Miasta Podkowa Leśna,  

z pominięciem nieruchomości zajętych pod drogi, prezentuje Rysunek nr 26.  

  



 

Rysunek 26 Nieruchomości stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna według stanu na 31 grudnia 2020 r. (opracowanie własne) 

 



 

 

4.2.1 Grunty stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna bez ograniczonych praw 

rzeczowych 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Podkowa Leśna jest właścicielem  

65 działek bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych o łącznej pow. 318.491 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, zespół torów rowerowych typu pumptrack), 

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

7) stację uzdatniania wody, 

8) usługi (baza na Jeleniej, teren przy urzędzie), 

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 znajduje się 20 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

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

działek budowlanych.  

W 2020 r. w tej grupie gruntów nastąpiły następujące zmiany: 

1) w drodze przetargów sprzedano dwie działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną – działki przy ul. Helenowskiej 23 i Ejsmonda 16, 

2) dołączono działkę ew. nr 75, obr. Owczarnia, zlokalizowaną w Gminie Brwinów po 

uregulowaniu kwestii właścicielskich w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów  

i budynków prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego.  

Podsumowując, łączna wartość gruntów stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna bez 

ograniczonych praw rzeczowych spadła o 1.248.001,48 zł w stosunku do roku 2019, natomiast ich 

powierzchnia zmniejszyła się o 356 m2. 

4.2.2 Grunty stanowiące własność Miasta Podkowa Leśna oddane w użytkowanie wieczyste 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 sytuacja nie zmieniła się w porównaniu do roku 2019. 

Na koniec 2020 r. łączna powierzchnia dwóch nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 

wynosiła 3.484 m2, a ich wartość – 1.166.000 zł. 

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 i kończący się na ul. Bukowej, 

tereny wzdłuż ul. Wilczej oraz znaczna część rezerwatu przyrody Parów Sójek.   
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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 2020 r. Miasto Podkowa Leśna było właścicielem 54 działek zajętych pod 

drogi o sumarycznej powierzchni 28.114 m2. W stosunku do roku poprzedniego zasób nieruchomości 

drogowych powiększył się o 16 działek o łącznej powierzchni 3.837 m2. Działki te przeszły na 

własność Miasta Podkowa Leśna w wyniku zakończenia przez Wojewodę Mazowieckiego kilkunastu 

postępowań prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  

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 2020 r. Miasto Podkowa Leśna jest wyłącznym 

właścicielem jedynie ok. 5,2% gruntów zajętych pod drogi (wzrost o 0,7 punktu procentowego  

w stosunku do roku poprzedniego). 
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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. 

Poniżej zaprezentowano zadania, które były realizowane w 2020 r. W odróżnieniu od poprzednich 

raportów o stanie miasta, nie wymieniono wszystkich zadań, pomijając te, których realizacja została 

zakończona w latach ubiegłych, oraz takie, które nie były podejmowane w sprawozdawanym roku. 

Tabela 2 Cel strategiczny: Nowoczesna infrastruktura komunalna 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2020 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 
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kierującymi pojazdami.  

Przyjęcie społecznie 

uzgodnionego planu 

modernizacji ulic  

z określeniem rodzaju 

nawierzchni i jego realizacja 

Miasto ma ograniczone środki budżetowe, które 

może przeznaczyć na inwestycje w drogi (ok. 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). 

2 

Rozbudowa 

istniejącego lub 

budowa nowego 

cmentarza 

Budowa nowego cmentarza 

we współpracy z sąsiadami 

lub samodzielnie 

Przed końcem 2020 r. na istniejącym cmentarzu 

wybudowano kolumbarium na 150 krypt na urny 

z prochami.  

 

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  

i zagospodarowanie 

kluczowych obszarów 

miasta, w tym szczególnie 

centrum 

Przeprowadzono nasadzenia uzupełniające  

w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na 

terenie parkingu Park&Ride. 

 

W Ogrodzie Matki i Dziecka wykonano podest 

wokół pomnika przyrody, placyk z drewna dla 

opiekunów, nową furtkę w istniejącym 

ogrodzeniu oraz ścieżkę z drewna, na której 

zakończeniu powstał drewniany placyk przy 

stojakach rowerowych. 

 

Rozpoczęto budowę przedszkola miejskiego  

w technologii pasywnej.  

 

Rada Miasta przyjęła uchwałę ws. ustalenia strefy 

płatnego parkowania w centrum miasta.   

 

Tabela 3  Cel strategiczny: Ochrona środowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2020 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 2020 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 

W obowiązującym planie miejscowym znajduje 

się zapis nakazujący dostosowanie formy, 
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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 

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.  

Zachowanie cennych 

architektonicznie obiektów 

Podkowy Leśnej w tym willi 

Jókawa 

Willa Jókawa, położona przy ul. Parkowej 19, 

została wpisana do rejestru zabytków na wniosek 

mieszkanki sąsiedniej miejscowości. 

 

Wykonano aktualizację Gminnej Ewidencji 

Zabytków Miasta Podkowa Leśna oraz 

opracowano Program opieki nad zabytkami.  

W związku z trwającym postępowaniem  

w sprawie określenia granic wpisu Pałacyku 

Kasyno wraz z terenem posesji do rejestru 

zabytków do czasu jego zakończenia GEZ  

i Program nie zostały przekazane do 

zatwierdzenia odpowiednio zarządzeniem 

Burmistrza Miasta oraz uchwałą Rady Miasta.   

  

Zapewnienie drożności 

rowów melioracyjnych  

na terenie miasta 

Zapewnienie drożności rowów melioracyjnych 

na terenach prywatnych stanowi obowiązek ich 

właścicieli, o czym przypominają m.in. zapisy 

obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wykonano regenerację cieku wodnego na 

odcinku ul. Bukowej od ul. Cichej do granicy 

miasta. Wykonano również rów odwadniający  

w ul. Sienkiewicza. 

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. 

Podejmowane działania opisano w broszurze 

„Dobre praktyki w Podkowie Leśnej. Mała 

retencja”, która wraz z Biuletynem Miasta 

została dostarczona do wszystkich gospodarstw 

domowych w mieście. 

 

Przed rozpoczęciem przebudowy 

poszczególnych ulic, mieszkańcy zamieszkujący 
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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 

Realizacja projektu 

rewitalizacji Leśnego Parku 

Miejskiego 

Przebudowa zbiornika wodnego w Parku 

Miejskim, której zakończenie zaplanowano  

w połowie 2019 r., została zablokowana przez 

działania lokalnego stowarzyszenia. 

Szczegółowe informacje na temat statusu sprawy 

w 2020 r. zamieszczono w podrozdziale 5.21.2. 

Edukacja ekologiczna  

w zakresie ochrony zasobów 

przyrodniczych miasta 

ogrodu 

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.  

 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Fundacja Musszelka 

przeprowadziła cykl warsztatów z edukacji 

globalnej dla młodych aktywistów. 

4 

Promocja zachowań 

pro-ekologicznych 

wśród mieszkańców 

Podkowy Leśnej  

i sąsiednich 

miejscowości 

Promowanie oszczędnego 

korzystania z energii 

elektrycznej, wody i gazu 

Przy budynku Urzędu Miasta i budynkach 

użyteczności publicznej zamontowano zbiorniki 

na deszczówkę. 

 

W Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na 

terenie Park&Ride zainstalowano automatyczne 

systemy nawodnieniowe.  

 

Do sierpniowego numeru Biuletynu Miasta 

dołączono broszurę „Dobre praktyki  

w Podkowie Leśnej. Mała retencja”. Działania 

opisane w broszurze zostały docenione  

w międzynarodowym konkursie The Innovation 

in Politics Awards 2020. 

Edukacja i promocja 

programów wykorzystania 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

Miasto rozpoczęło budowę przedszkola 

miejskiego w technologii pasywnej; w ramach 

inwestycji przewidziano instalację paneli 

fotowoltaicznych. 
 

Na stronie internetowej miasta pojawiła się 

informacja dotycząca możliwości ubiegania się 

przez osoby fizyczne o dofinansowanie  

w ramach II 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 dniu 23.01.2020 r. odbyło się spotkanie 

warsztatowe z mieszkańcami nt. znaczenia 

monitoringu jakości powietrza. Wśród 

prelegentów znaleźli się Piotr Siergiej – rzecznik 

Polskiego Alarmu Smogowego, Jakub Jędrak – 

fizyk, członek Polskiego Alarmu Smogowego 

oraz dr hab. inż. Rafał Rojczyk z Politechiki 

Częstochowskiej. 

 

W lutym Politechnika Warszawska rozpoczęła 

inwentaryzację źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych w Podkowie Leśnej.  
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Uruchomiono system monitoringu jakości 

powietrza w Podkowie Leśnej składający się  

z 10 czujników, tablic LED służących 

wizualizacji wyników pomiarów oraz strony 

internetowej, na której każdy może odczytać 

aktualne wyniki pomiarów oraz zapoznać się  

z normami dla poszczególnych pomiarów.  

 

Uruchomiono nabór na udzielenie dotacji 

celowej w programie „Podkowa Leśna zwalcza 

smog” na wymianę kotłów lub palenisk 

opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne, 

ekologiczne, wysokosprawne źródła ciepła.  

W wyniku realizacji programu w 2020 r. 

wymieniono dwa piece. 

 

Miasto na swojej stronie internetowej zachęcało 

do korzystania z programu „Mój prąd”. 

 

Tabela 4  Cel strategiczny: wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2020 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 kwietniu obchodzono 95. rocznicę powstania 

Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Z uwagi na 

pandemię koronawirusa nie zorganizowano 

obchodów Święta Miasta. Burmistrz Miasta 

tradycyjnie złożył kwiaty pod figurą Matki 

Boskiej na skwerze ks. Kolasińskiego.  

 

W maju zapoczątkowano nowy cykl imprez 

kulturalnych w formule online pn. 

„Podkowiańskie Lajfy”. Dla wirtualnych 

widzów wystąpili Włodek Pawlik oraz Anna 

Kostrzewska z zespołem.  

 

Działał Uniwersytet Otwarty POKOLENIA – 

odbywały się wykłady oraz zajęcia dodatkowe, 

w tym online. 

 

Przy OPS działał „Klub Seniora Podkowa”, 

który organizował zajęcia dla seniorów. 

 

W dniach 11-13 września, w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa, odbył się 

Festiwal Otwarte Ogrody. Podkowianie po raz 

kolejny zaprosili do swoich ogrodów na różne 

wydarzenia kulturalne.  

 
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. 

 

W 30. rocznicę wyborów samorządowych  

27 maja 1990 roku zorganizowano Dzień 

Samorządności. Obchody zainaugurowało 
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uroczyste odsłonięcie tablicy prof. Jerzego 

Regulskiego. Następnie Burmistrz Miasta 

poprowadził Panel 30 lat Samorządności  

z udziałem prof. Jerzego Duszyńskiego, Jana 

Króla, mecenasa Janusza Siemińskiego, prof. 

Jerzego Stępnia oraz Jacka Wojnarowskiego.  

Na uczestników czekały również dwie wystawy 

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna oraz projekcja filmu 

dokumentalnego „Zdarzyło się tylko w Polsce”. 

 
W dniach 19-23.10. zorganizowano obchody 

Tygodnia Węgierskiego. W podkowiańskich 

szkołach odbyły się projekcje relacji filmowej ze 

spotkania z Istvanem Elekiem podczas Festiwalu 

Otwarte Ogrody. Przedszkolaki poznały 

węgierskie bajki i tańce, a następnie wykonały 

flagę Węgier różnymi technikami plastycznymi. 

W Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na 

grobach węgierskich żołnierzy tradycyjnie 

złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Po 

oficjalnych uroczystościach Centrum Kultury  

i Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało spacer 

śladami Węgrów w Podkowie Leśnej.   

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” 

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”. 

 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

ogłosiło konkurs minigrantowy „Pomysł się 

liczy” skierowany do nieformalnych grup 

mieszkańców na projekty kulturalne, 

ekologiczne i rekreacyjne.  

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.  

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.  

 

Osoby chętne do zaangażowania się do pracy na 

rzecz innych mogą zostać wolontariuszami. 

Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Wolontariatu 

w OPS. 

 

W związku z pandemią koronawirusa OPS 

realizował usługę wsparcia „Wspieraj Seniora”, 

która polegała na dostarczaniu zakupów do osób 

w wieku 70+. 

Działania na rzecz dzieci  

i młodzieży zagrożonych 

Dzieci miały możliwość uczestnictwa  

w ARTWAKACJACH organizowanych przez 
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wykluczeniem społecznym Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Do szkoły samorządowej uczęszczają uczniowie 

cudzoziemscy – dzieci osób przebywających  

w Ośrodku dla Uchodźców w Dębaku. Dzieci 

mają zapewnioną dodatkową, bezpłatną naukę 

języka polskiego. Jednocześnie szkoła prowadzi 

szereg działań wewnętrznych na rzecz tych 

uczniów.  

 

OPS przyznaje stypendia w formie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta.  

 

Praca asystenta rodziny na rzecz dzieci i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

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 

zachęcające i promujące wiedzę na temat 

„zdrowego” poruszania się w przestrzeni 

miejskiej. W 2020 r., z uwagi na pandemię 

koronawirusa, odbyło się mniej wydarzeń niż  

w latach ubiegłych. 

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 

prowadzi, w ramach godzin wychowawczych 

oraz zajęć świetlicowych, szeroko zakrojony 

program edukacji prozdrowotnej i promocji 

zdrowego trybu życia. Szkoła dba też o to, aby 

uczniowie, w okresach sprzyjającej aury, 

korzystali z terenu poza szkołą. Uczniowie 

spędzający czas w świetlicy co najmniej dwie 

godziny dziennie spędzają na świeżym 

powietrzu. 

 

Miasto uruchomiło system pomiaru jakości 

powietrza, a w przestrzeni miejskiej 

zainstalowano 10 tablic LED, na których 

wyświetlane są aktualne wyniki pomiarów oraz 

ogólna informacja o jakości powietrza (np. czy  

w konkretnym dniu wskazane jest uprawianie 

sportu).  

 

Tematyka edukacji prozdrowotnej oraz 

zdrowego trybu życia była podejmowana 

podczas wykładów na Uniwersytecie Otwartym 

Pokolenia. Ponadto Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich organizowało zajęcia 

gimnastyczne dla osób 60+. 

3 

Podnoszenie jakości 

edukacji  

i wychowania dzieci  

oraz młodzieży 

Przygotowanie i realizacja 

Strategii działania 

samorządowych instytucji 

oświatowych (Zespołu 

Szkół Samorządowych  

i Przedszkola Miejskiego), 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 

ściśle współpracuje ze wszystkimi instytucjami 

na terenie Miasta Podkowa Leśna. W roku 2020  

udostępniła Przedszkolu Miejskiemu jedno 

skrzydło, aby tam mogło prowadzić działalność 

w trakcie budowy nowego przedszkola. 
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inicjowanie i wspieranie 

współpracy wszystkich 

placówek oświatowych  

i kulturalnych na terenie 

miasta 

Uczniowie Szkoły zgłaszają się do pracy jako 

wolontariusze podczas imprez organizowanych 

na terenie miasta, a także uczestniczą w wielu 

wydarzeniach kulturalnych.   

 

Misja Przedszkola Miejskiego to „Każde dziecko 

jest dla nas ważne !”. Kadra placówki podejmuje 

starania, aby dzieci były zdrowe, akceptowane  

i bezpieczne, mogły poznać siebie, stać się 

samodzielne i otwarte na świat, a także aby 

mogły rozwijać własne zdolności i realizować 

cele. Podopieczni przedszkola włączają się  

w życie miasta, m.in. poprzez uczestnictwo  

w kolejnych finałach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.  

Program e–oświata  

w Zespole Szkół 

Samorządowych – 

wykorzystanie technik 

cyfrowych dla podniesienia 

jakości nauczania i lepszej 

komunikacji szkoły  

z rodzicami 

W związku z pandemią koronawirusa,  

a w konsekwencji zamknięciem placówek 

oświatowych, Szkoła Podstawowa im. 

Bohaterów Warszawy od dnia 26.03.2020 r. 

prowadziła naukę zdalną. Nauczyciele przeszli 

szereg szkoleń dotyczących nauczania zdalnego  

i podwyższania kwalifikacji dydaktycznych 

związanych ze zdalną nauką.  

Poza zdalnym nauczaniem platforma jest 

wykorzystywana do kontaktu i budowania 

lepszej komunikacji z rodzicami. Zdalnie 

odbywają się dni otwarte, zebrania i spotkania  

 dyrektor szkoły.  

Zagospodarowanie nowej 

infrastruktury Zespołu Szkół 

Samorządowych dla dzieci  

i mieszkańców oraz 

koordynacja wykorzystania 

infrastruktury obu szkół  

w godzinach 

pozalekcyjnych 

W 2020 r. przeprowadzono remont sali 

gimnastycznej oraz doszczelniono dach. 

Dodatkowo wyremontowano pomieszczenia 

szatni i łazienki. 

 

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie 

zagospodarowania terenu szkoły. Więcej 

informacji na ten temat zamieszczono  

w rozdziale 5.21.4.  

 

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. 

4 

Utrzymanie 

wysokiego poziomu 

oferty kulturalnej  

w mieście, 

zwiększenie jej 

zróżnicowania  

oraz uczestnictwa 

mieszkańców  

w kulturze 

Integracja mieszkańców  

i aktywizacja poprzez 

uczestnictwo w kulturze – 

realizacja celów przyjętych 

w Strategii Rozwoju 

centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

realizuje Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. 

Organizuje liczne wydarzenia kulturalne (m.in. 

wystawy, spektakle, koncerty czy prelekcje) oraz 

prowadzi zajęcia edukacyjne oraz rozwijające 

pasje mieszkańców miasta niezależnie od wieku 

(„Pomysł się liczy”, sala prób).  

 

Więcej informacji o działalności CKiIO  

w 2020 r. znajduje się w rozdziale 6.1. 

Biblioteka jako nowoczesne 

centrum czytelniczo-

informacyjne oraz miejsce 

nauki i spotkań 

mieszkańców w różnym 

wieku – realizacja Strategii 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli 

Gojawiczyńskiej realizuje Strategię Rozwoju 

Biblioteki na lata 2015-2025, w tym takie cele 

jak organizacja spotkań, stwarzanie możliwości 

korzystania z wszelkich zasobów wiedzy  

i kultury oraz wykształcenie w społeczności 
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Rozwoju Biblioteki 

Miejskiej 

lokalnej umiejętności wskazywania potrzeb  

i poruszania się w hybrydowym świecie 

informacji, również w szczególnie trudnym roku 

2020.  

 

Więcej informacji o działalności Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w 2020 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. W 2020 r. dofinansowanie 

otrzymał XIX Festiwal „Letnie wieczory 

muzyczne w Kościele-Ogrodzie” oraz II 

Festiwal „Jesienne koncerty organowe  

w Kościele św. Krzysztofa”. 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. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje  

z wieloma organizacjami pozarządowymi,  

m.in. razem z Podkowiańskim Towarzystwem 

Biegowym proponuje nieodpłatny dostęp do 

bazy audiobooków dla pierwszych  

20 pasjonujących się czytaniem biegaczy.  

Wspieranie działalności 

Muzeum A. i J. 

Iwaszkiewiczów  

w Stawisku, jako formy 

promocji Podkowy Leśnej 

(kontynuacja) 

Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne 

(Biblioteka, Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich) promują działalność Muzeum  

w Stawisku poprzez umieszczanie informacji  

o nadchodzących wydarzeniach na stronie 

internetowej oraz na swoich profilach na 

portalach społecznościowych, a także w 

rozmowach z odwiedzającymi. 

 

Muzeum jest partnerem Centrum w projekcie 

„Miasto mówi”.   

5 

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 oraz 

elementów siłowni plenerowej.  

 

Zakończono II etap budowy zespołu torów 

rowerowych typu pumptrack - do użytku oddano 

mały tor pumptrack, tor skilltrack oraz plac 

odpoczynku.  

 

6 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

mieszkańcom  

i osobom 

Przygotowanie i realizacja 

planu utrzymania wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa  

w mieście, w tym analiza 

Tak jak w latach ubiegłych Miasto 

dofinansowało służby ponadnormatywne. 
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przyjezdnym  

oraz lokalnym 

firmom 

wykonalności powołania 

Straży Miejskiej  

i współpraca z Policją 
 

Tabela 5  Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości postprzemysłowej 

Lp. Cel szczegółowy Zadania Sposób realizacji w 2020 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.  

 

W związku z pandemią koronawirusa w Szkole 

Podstawowej im. Bohaterów Warszawy 

wdrożono nauczanie zdalne.  

 

Miasto złożyło wniosek i uzyskało 

dofinansowanie na projekt „E-usługi dla 

Podkowian”. Realizacja projektu rozpocznie się  

w 2021 r.  

2 

Budowanie 

pozytywnej marki 

Podkowy Leśnej 

Promocja idei miast 

ogrodów poprzez 

współpracę z miastami 

polskimi i europejskimi 

partnerskimi oraz  

w ramach 

Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów 

We wrześniu 2020 r. gminy partnerskie obszaru 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – Gmina 

Brwinów, Miasto Milanówek oraz Miasto 

Podkowa Leśna – zorganizowały kolejną edycję 

Festiwalu Otwarte Ogrody.  

 

Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych 

współpracuje z miastami-ogrodami Hellerau, 

Letchworth, Wekerletelep i Meżapark oraz 

dołączyło do Europejskiej Sieci Centrów Kultury. 

3 

Zwiększenie 

dostępności  

i płynności 

parkowania  

w centrum miasta 

Przeprowadzenie analizy  

i ew. wprowadzenie strefy 

płatnego parkowania  

w centrum miasta 

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania. Jej faktyczne 

uruchomienie możliwe będzie po wprowadzeniu 

nowej organizacji ruchu oraz systemu poboru  

i egzekucji opłat. 

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) 

W związku z pandemią koronawirusa w marcu 

2020 r. Urząd Miasta opublikował mapę  

z adresami i telefonami przedsiębiorców, którzy 

prowadzili działalność na terenie miasta. 

5 

Działania na rzecz 

zwiększania 

dochodów 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 

W Biuletynie po raz kolejny pojawiła się 

informacja zachęcająca do płacenia podatków  

w Mieście.  
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rejestrowania tutaj firm 

przez nich prowadzonych 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje 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, które 

szerzej opisano w rozdziale 5.12. 
 

5.2 BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA ROK 2020 

Zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ogłosił 

konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego 

na rok 2020. Była to kolejna edycja projektu, dzięki któremu lokalna społeczność miała wpływ na 

wydatkowanie części budżetu miasta w 2020 roku; podobnie jak w latach ubiegłych do dyspozycji 

mieszkańców przekazano kwotę 100.000 zł.  

W głosowaniu mieszkańców, przeprowadzonym we wrześniu 2019 r., zwycięski okazał się projekt  

pt. „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni”, którego koszt realizacji oszacowano 

na 100.000 zł.  

Miasto Podkowa Leśna ogłosiło dwa postępowania na „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zagospodarowania szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni przy 

Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej wraz z realizacją 

zagospodarowania terenu według uzgodnionego projektu w ramach realizacji Budżetu 

Partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok”. Niestety, w żadnym z postępowań nie udało 

się wyłonić wykonawcy prac.  

W związku z brakiem możliwości realizacji zwycięskiego projektu oraz projektu, który zdobył drugie 

miejsce w głosowaniu mieszkańców, tj. „Poeci o lipie – wiersze w Alei” (trwające postępowanie  

w sprawie wpisu Alei Lipowej do rejestru zabytków), podjęto próbę realizacji zadania, które zdobyło 

kolejne miejsce w głosowaniu mieszkańców – „Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej  

w Podkowie Leśnej”. Przed końcem roku zakupiono wiszące hamaki, służące rekreacji mieszkańców, 

natomiast nie udało się wykonać rampy na terenie skate parku, ponieważ pozwolenie Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło do Urzędu Miasta dopiero na początku 2021 r.  

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, 
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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 2020 r. Gminy Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył dziewięć spotkań w trybie zwyczajnym,  

w tym cztery zgodnie z planem pracy. Przedmiotem spotkań były kwestie bezpieczeństwa oraz 

sytuacja panująca na terenie miasta w związku z pandemią COVID-19. W związku z ww. sytuacją  

z rezerwy kryzysowej wydatkowano 73.000 zł na zakup środków do dezynfekcji oraz sprzętu do 

ochrony osobistej mieszkańców i pracowników. Na stronie internetowej Urzędu Miasta były 

zamieszczane informacje o liczbie osób zarażonych COVID-19 oraz osób przebywających na 

kwarantannie z terenu miasta.  

Nie wystąpiła potrzeba zebrania w trybie natychmiastowym. 

5.4 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE 

PODKOWA LEŚNA NA 2020 ROK 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok, przyjęty przez Radę Miasta Podkowa Leśna 

Uchwałą Nr 122/XIV/2020  z  dnia  30  stycznia  2020  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. 
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W 2020 r. zrealizowano następujące zadania: 

1) zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dostępne  

w ramach kampanii profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, rodziców  

i nauczycieli, poruszające tematy zagrożeń i uzależnień (Ubezpieczeni przez rodziców, Myślę 

i jeżdżę trzeźwo). Materiały umieszczone są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w zakładce Profilaktyka, 

2) sfinansowano zakupu materiałów edukacyjnych do realizacji programów edukacyjnych dla 

dzieci SMART dot. problemu uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych wywołanego 

epidemią Covid (dot. klas 1-8) oraz audycje edukacyjne, 

3) zakupiono alkogogle i narkogogle w celu wykorzystania na warsztatach z dziećmi i młodzieżą 

po ustaniu epidemii, 

4) zakupiono środki ochrony osobistej, w tym dozowniki, z przeznaczeniem dla placówek na 

terenie miasta (Szkoła, Przedszkole, Biblioteka, Urząd Miasta, OPS). 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej prowadzi punkt informacyjno-

konsultacyjny oferujący darmowe porady prawne i wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych 

występowaniem alkoholizmu. W kolejnym roku planuje się rozszerzenie skali poradnictwa  

o mediatora, który będzie zajmował się osobami uzależnionymi od alkoholu i dotkniętymi przemocą 

oraz poprowadzi mediacje w rodzinach. 

W ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Zdrowia w Pruszkowie na stronie Ośrodka Pomocy 

Społecznej są dostępne filmy dotyczące „Promowania zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 

Mazowsza”. Specjaliści mówią o nadużywaniu alkoholu, zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach 

lękowych, stresie i schizofrenii.  

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 (Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia  

27 kwietnia 2015 r. z późn.zm.). 

W 2020 r. Komisja podjęła następujące działania: 

1) udzielano na bieżąco konsultacji dla mieszkańców miasta w sprawach dotyczących uzależnień 

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) członkowie Komisji uczestniczyli w dwóch sprawach w Sądzie, 

4) zorganizowano szkolenie dla członków Komisji, 

5) sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych z przeznaczeniem do wykorzystania przez 

Komisję oraz Zespół Interdyscyplinarny, a także Ośrodek Pomocy Społecznej. 

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. Celem głównym Programu jest stworzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania 
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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. 

Zadania zrealizowane w ramach Programu w 2020 roku przedstawia Tabela 6. 

Tabela 6 Zadania zrealizowane 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 siedem 

Niebieskich Kart, z tego: 

a) trzy przekazane przez OPS, 

b) cztery przekazane przez przedstawicieli policji, 

c) cztery Niebieskie Karty C, 

d) cztery Niebieskie Karty D. 

 
W trakcie roku zespół podjął 41 czynności związanych  

z realizacją procedury Niebieskiej Karty. 

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 2020 r.: 

a) do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

siedem „Niebieskich Kart A”, 

b) Zespół odbył dziewięć posiedzeń, 

c) Zespół wypracował spójne procedury 

postępowania podczas interwencji wobec ofiar 

i sprawy przemocy w rodzinie, 

d) powołano sześć Grup Roboczych do 

Niebieskich Kart; Grupy odbyły łącznie  

13 posiedzeń, 

e) zakończono pięć procedur Niebieskich Kart,  

z tego cztery z uwagi na zakończenie 

przemocy w rodzinie oraz zrealizowany plan 

pomocy i jedna z braku zasadności 

podejmowanych działań.  
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 Poszerzenie 

poradnictwa 

specjalistycznego

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

W celu wsparcia prawnego i psychologicznego Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizował 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) Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostępnych 

w ramach kampanii profilaktycznej skierowanej do 

dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli: 

a) Po stronie mocy przeciwko przemocy – 

cyberprzemoc, hejt w Internecie, 

b) Pełni mocy w rodzinie bez przemocy – co 

zrobić gdy dziecko jest świadkiem przemocy. 

Systematyczna edukacja przedstawicieli 

różnych grup zawodowych stykających się 

z problematyką przemocy w rodzinie 

Z uwagi na ogłoszoną pandemię wszelkie działania 

typu konferencje i szkolenia doskonalące umiejętności 

osób pomagających, organizowane w celu 

podniesienia poziomu wiedzy różnych grup 

zawodowych, stykających się z problematyką 

przemocy, musiały zostać odwołane. 

 

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. 
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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 2020 roku tą formą pomocy objętych było sześć 

rodzin, a zatem o trzy rodziny mniej niż w roku 2019. 

Ponadto, w 2020 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 15 dzieci dożywianie w szkole, 

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

dla pięciu osób, 53 rodziny skorzystały z zasiłku celowego, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

przyznano dla  93 rodzin), 

4) przyznał stypendia dla sześciorga dzieci z trzech rodzin, zgodnie z Uchwałą Nr 

160/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

miasta. 

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  

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, 



 

 
 58 

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 2020 r. podjęto następujące działania: 

1) prowadzone były dodatkowe zajęcia indywidualne z uczniami szczególnie zdolnymi  

z fizyki, geografii, biologii i języka angielskiego (zajęcia niepłatne), 

2) 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 2020 r., wzorem lat ubiegłych, przyznano Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 

Szczegółowe informacje na temat przyznanych stypendiów znajdują się w rozdziale 5.17. 

W 2020 r. po raz kolejny przyznano stypendium Dyrektor Szkoły za wybitne wyniki w nauce. 

Stypendia otrzymało siedmiu 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 2020 r. przedstawia Tabela 7. 

Tabela 7 Działania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2020 r. 

Lp. Nazwa działania Sposób realizacji działania w 2020 r. 

1 Termomodernizacja budynków 

należących do gminy 

Miasto Podkowa Leśna wystąpiło do Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na 

prowadzenie prac związanych z termomodernizację budynków 

komunalnych przy ul. Jana Pawła II 29 oraz Jaworowej 13; 

uzgodnienia nie zakończyły się przed końcem 2020 r.  

2 Wymiana nieefektywnych 

ekologicznie i energetycznie 

węglowych źródeł ciepła na 

gazowe 

W budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 wykonano 

instalacje CWU i CO.  

W związku z realizację zadania „Podkowa Leśna zwalcza smog” 

w dwóch podkowiańskich domach wymieniono niskosprawne 
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źródła ciepła. 

Pracownik Urzędu Miasta udzielał wsparcia mieszkańcom miasta 

w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych oraz rozliczeniowych 

w ramach programów „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”.  

3 Zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej w budynkach  

i związanej z oświetleniem ulic 

W ulicach Iwaszkiewicza, Kościelnej, Bukowej i na terenie toru 

rowerowego przy ul. Brwinowskiej wykonano linię kablową 

oświetlenia ulicznego w systemie LED. 

4 Zwiększenie wykorzystania OZE 

w produkcji energii 

Rozpoczęto budowę przedszkola miejskiego w technologii 

pasywnej – w ramach zadania przewidziano wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych.  

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 maju 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta 

Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog”.  

W pierwszym roku działania programu do Urzędu Miasta 

wpłynęły cztery wnioski od osób zainteresowanych. Ostatecznie 

niskosprawne źródła ciepła wymieniono w dwóch budynkach 

prywatnych.  

7 Promocja alternatywnych form 

transportu oraz rozbudowa 

miejskiej sieci dróg rowerowych 

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.  

Jak co roku Miasto Podkowa Leśna przyłączyło się do kampanii  

w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; 

celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do m.in. 

wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania.  

8 Działania edukacyjne mające na 

celu promocję zachowań 

w zakresie minimalizacji zużycia 

energii pierwotnej oraz  

w zakresie zachowań 

proekologicznych 

W dniu 23 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie warsztatowe  

z mieszkańcami nt. znaczenia monitoringu jakości powietrza.  

W roli prelegentów wystąpili Piotr Siergiej, rzecznik prasowy 

Polskiego Alarmu Smogowego, Jakub Jędrak, fizyk, członek 

Polskiego Alarmu Smogowego oraz dr hab. inż. Rafał Rajczyk  

z Politechniki Częstochowskiej.  

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  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. 
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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 31 lipca 2020 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. 

1.195 m2 
ilość odebranych od mieszkańców i zagospodarowanych odpadów zawierających azbest 

0 – 2019 r. 

 

Koszt usługi wyniósł 15.006,60 zł.  

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, 

3) ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.  

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

w budynkach mieszkalnych. 

W dniu 28 maja 2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę nr 143/XVII/2020  

w sprawie określenia zasad udzielania 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. Zgodnie z regulaminem dotacja może być 

przyznana do wysokości 100% poniesionych kosztów zakupu źródła ciepła, jego montażu  

i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, ale w wysokości nie wyższej niż 7.500 zł.  

W ramach tej uchwały wpłynęły cztery wnioski, z czego dofinansowanie docelowe trafiło do dwóch 

osób. 

5.11 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA W 2020 

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 140/XVII/2020 z dnia 28 maja 2020 r.  

Głównym celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 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, 

10) działań edukacyjnych służących podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie 

właściwego traktowania zwierząt. 

W celu zapewnienia bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt Miasto Podkowa Leśna 

podpisało w dniu 16 stycznia 2020 r. umowę nr 29.90013.2020 ze schroniskiem w Milanówku  

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

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

identyfikacji oraz do zapewnienia kastracji i sterylizacji. W 2020 r. do schroniska przekazano sześć 

bezdomnych psów, z czego dwa właściciele odebrali jeszcze tego samego dnia. Łączne wydatki  

w ramach zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku to 10.824,00 zł. 

Natomiast w celu zapewnienia bezdomnym kotom miejsca w schronisku dla zwierząt Miasto Podkowa 

Leśna podpisało w dniu 24 lutego 2020 r. umowę nr 55.90013.2020 ze schroniskiem  

w Skierniewicach (ul. Pamiętna 16).  

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 
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deklarację o sprawowaniu społecznej opieki nad wolno żyjącymi kotami. W 2020 r. z Urzędem Miasta 

współpracowało 26 społecznych opiekunów kotów; sprawowali oni opiekę nad 51 wolno żyjącymi 

kotami. Społeczni opiekunowie kotów pobrali od Urzędu Miasta karmę w ilości 224 kg. W 2020 r. nie 

dokonano zakupu karmy, z uwagi na dużą ilość zakupioną w 2019 r., która wystarczyła jeszcze na cały 

kolejny rok. 

W zakresie odławiania bezdomnych zwierząt Miasto Podkowa Leśna podpisało w dniu 7 stycznia 

2020 r. umowę nr 16.90013.2020 z firmą Animal Rescue Poland. Podmiot świadczący usługę,  

w ramach umowy, odławiał zwierzęta bezdomne i transportował je do schroniska lub lekarza 

weterynarii; w 2020 r. odłowiono łącznie osiem psów i trzy koty. Całoroczny koszt realizacji umowy 

wyniósł 10.008,00 zł. 

Urząd Miasta oraz fundacja prowadząca schronisko w Milanówku i w Skierniewicach 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 2020 roku 

podpisano cztery 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 2020 r. wystąpił jeden przypadek odebrania zwierząt właścicielom. W lipcu Urząd otrzymał 

zgłoszenie o czterech kotach przetrzymywanych w lokalu należącym do mieszkaniowego zasobu 

Miasta Podkowa Leśna. W niniejszym lokalu warunki zagrażały zdrowiu, a nawet życiu zwierząt,  

i z tego powodu Urząd Miasta podjął interwencję. 

W zakresie tej samej umowy Miasto sfinansowało sterylizację dwóch kotek oraz kastrację dwóch 

psów. Realizacja umowy z lecznicą wiązała się z poniesieniem wydatków na łączną kwotę  

15.443,88 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 2020 r. 

wykonawca interweniował tylko jeden raz. 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku to 45.783,59 zł. 

5.12 PROGRAM "PODKOWIAŃSKA KARTA MIESZKAŃCA" 

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

„Podkowiańska Karta Mieszkańca”.  

Program kierowany jest do: 

1) osób fizycznych, które mieszkają w Podkowie Leśnej, 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) osób fizycznych, które 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, 
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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. 

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. 

 

613 
liczba kart mieszkańca  

wydanych do dnia 31 grudnia 2020 r. 

489 – 2019 r.  

 

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. 

2.220 851 
liczba biletów dla Seniorów 65+  

wydanych w 2020 r. 

3.598 – 2019 r. 

liczba biletów dla dzieci i młodzieży do 26 roku 

życia wydanych w 2020 r. 

2.681 – 2019 r. 

 

W 2020 r. posiadacze Karty Mieszkańca pobrali w sumie 3.071 biletów uprawniających do 

bezpłatnych przejazdów w obrębie miasta, a zatem ponad dwukrotnie mniej niż w roku 2019.  

Najwięcej biletów wydano w pierwszych miesiącach 2020 r. oraz we wrześniu i październiku (ponad 

50% ogółu wydanych biletów). Spadek liczby wydanych biletów związany jest z wprowadzeniem 

stanu epidemii oraz związanych z nim ograniczeń. 

Posiadacz Podkowiańskiej Karty Mieszkańca może korzystać z ulg oferowanych przez partnerów 

programu. Są to między innymi: 

1) dopłaty do rehabilitacji, 

2) udział w darmowych zajęciach gimnastycznych, 

3) zniżki na zajęcia w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,  

4) bezpłatny udział w zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży (teqball, łucznictwo), 

5) zniżki w opłatach klubowych za zajęcia sekcji wrotkarskiej, 
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6) zniżki na usługi geodezyjne. 

Do programu mogą przystępować także partnerzy oferujący usługi i zniżki dla posiadaczy 

Podkowiańskiej Karty Mieszkańca. W 2020 roku do grona partnerów dołączyła firma Geodesy 

świadcząca usługi geodezyjne. 

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 2020 roku, od września do dnia 20 grudnia, mieszkańcy powyżej 60 roku życia mogli korzystać  

z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie. Z programu skorzystało 117 osób.  Z uwagi na 

pandemię zaszczepiono o 75 osób mniej niż w roku 2019. 

Urząd Miasta na zaszczepienie mieszkańców wydatkował kwotę 4.797,00 zł. 

5.14 PROGRAM 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  

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 101/XII/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. przyjęła „Program 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” (dalej: Program). 

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, 
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4) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

5) wzmacnianie niezależności organizacji pozarządowych poprzez wspieranie ich działalności 

oraz promocję aktywności społecznej, 

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

W 2020 roku zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (łącznie dwa nabory, w tym jeden unieważniony  

z powodu pandemii koronawirusa), 

2) kultury fizycznej, 

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

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

47.600,00 zł, 30.000,00 zł i 15.000,00 zł. 

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

dziedzictwa w 2020 roku ogłoszono w sumie dwa otwarte konkursy ofert. Pierwszy konkurs został 

unieważniony z powodu pandemii koronawirusa. Drugi konkurs ofert, opublikowany w lipcu, został 

ogłoszony na realizację zadań publicznych w zakresie: 

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych 

mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna oraz prezentacja  

i udostępnianie zasobów upowszechniających dorobek kulturalny, edukacyjny i społeczny online. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła 

47.600,00 zł. 

2) kultury fizycznej: 

Zadanie 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych, w tym 

prezentacja wydarzeń sportowych i udostępnianie zasobów upowszechniających kulturę fizyczną 

online. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła 

30.000,00 zł. 

3) ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 

Zadanie 3. 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 wynosiła 15.000,00 zł. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło łącznie 13 ofert. Trzy oferty nie spełniły wymogów 

formalnych. Merytorycznej ocenie poddano 10 projektów, których łączna kwota wnioskowanych 

dotacji wynosiła: na Zadanie 1 – 49.785,00 zł, a na Zadanie 2 – 34.700,00 zł. 

1) Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych 

mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna oraz prezentacja 

i udostępnianie zasobów upowszechniających dorobek kulturalny, edukacyjny i społeczny 

online – 10 ofert. 

2) Zadanie 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób 

niepełnosprawnych, w tym prezentacja wydarzeń sportowych i udostępnianie zasobów 

upowszechniających kulturę fizyczną online – trzy oferty. 

3) Zadanie 3. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, 

jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy – 0 ofert. 

Wszystkie zadania zostały rozliczone. 
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34.090,00 zł 19.700,00 zł 
kwota dotacji przyznanych na realizację 

zadań z zakresu kultury i edukacji  

73.290,00 zł – 2019 r. 

kwota dotacji przyznanych na realizację 

zadań z zakresu sportu 

29.129,11 zł – 2019 r. 

 

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

„małych grantów”, dofinansowanie w formie dotacji otrzymało pięć projektów (w roku 2019 roku 

było to siedem projektów). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 20.530,00 zł. Wszystkie zadania 

zostały rozliczone. 

Wsparcie sektora pozarządowego nie ograniczało się wyłącznie do współfinansowania realizacji zadań 

publicznych, ale obejmowało również: 

1) ogłoszenie konsultacji 15 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowych organizacji, 

2) powołanie Pełnomocnika Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – stanowisko w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, 

3) prowadzenie na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładek 

przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, 

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

preferencyjnych warunkach finansowych lub 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 dniu 10 lutego 2020 r. do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna trafił „Wniosek o zawieszenie 

realizacji przebudowy zabytkowej Alei Lipowej w Podkowie Leśnej i przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei”, do którego dołączono 
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podpisy 861 osób. W wyniku formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku Burmistrz Miasta 

stwierdził, że wniosek został podpisany przez 108 mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, zawiera braki 

formalne, nie uwzględnia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz podnosi chybiony 

zarzut o przeprowadzeniu inwestycji w Alei Lipowej z pominięciem głosu opinii publicznej (podczas 

gdy proces projektowy miał formę uspołecznioną). W związku z powyższym Burmistrz Miasta 

odmówił zawieszenia prac i przeprowadzenia konsultacji społecznych, zwracając również uwagę,  

że „w obecnym stanie faktycznym i prawnym [stan na luty 2020 r.] przeprowadzenie wnioskowanych 

konsultacji społecznych i zatrzymanie realizacji budowy jest bezzasadne, a na tym etapie jest 

działaniem na szkodę Miasta Podkowa Leśna”. 

W dniu 27 października 2020 r. Burmistrz Miasta ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami 

Miasta Podkowa Leśna w zakresie zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Podkowa Leśna 

poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych, z wyłączeniem dróg 

powiatowych, tj. ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej oraz drogi wojewódzkiej, czyli trasy 719. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie: 

1) badania ankietowego (w formie papierowej oraz elektronicznej), 

2) umieszczenia mapki i listy proponowanych skrzyżowań równorzędnych na terenie miasta  

i przyjmowania opinii, 

3) spotkania konsultacyjnego online w formie chatu z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna 

w dniach od 2 listopada do 30 listopada 2020 r.  

Osoby uczestniczące w konsultacjach wypełniły 231 ankiet; w wyniku ich weryfikacji odrzucono  

19 formularzy, w tym złożone anonimowo, wielokrotnie wypełnione oraz wypełnione przez osoby nie 

będące mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna. Większość respondentów (niemal 62%) opowiedziała 

się za wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych. Propozycja uzyskała 

największą aprobatę wśród pieszych oraz rowerzystów, natomiast podzieliła kierujących pojazdami. 

Szczegółowe wyniki badania dostępne są na stronie internetowej miasta pod ogłoszeniem  

o przeprowadzeniu konsultacji. 

W 2020 r. do Burmistrza Miasta nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych od 

radnych ani od grupy trzech organizacji pozarządowych. 

Warto również nadmienić, że 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 zorganizowanych w 2020 r., w szczególności w formule online, 

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 2017-2022 

została przyjęta Uchwałą Nr 178/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016 r. 

Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej.  

Strategia jest podstawą realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych 

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

danej społeczności. 
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Tabela 8 Zadania zrealizowane 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 Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 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 2020 r. klub liczył 

89 osób. W ramach działalności Klubu zorganizowano 

m.in. spotkania z policją, zajęcia rehabilitacyjne, 

szkolenie z pierwszej pomocy. 

3 Budowa systemu wsparcia osób 

bezrobotnych w konsekwencji ubogich 

i narażonych na wykluczenie społeczne 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem kontynuowano 

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 dwie 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, wykonywały prace 

wskazywane przez przedstawicieli Urzędu Miasta.  

W 2020 roku osoby objęte programem łącznie 

wypracowały na rzecz Miasta 960 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. 

 

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. 
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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 

nadzień31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. 

W 2020 roku we wskazanym terminie wpłynęło 10 wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza 

Miasta Podkowa Leśna. Ocenę wniosków przeprowadziła Komisja Stypendialna powołana 

Zarządzeniem Nr 134/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 listopada 2020 roku. 

Wszystkie wnioski spełniały kryteria udzielenia stypendium i zostały rozpatrzone pozytywnie. 

10 
przyznanych stypendiów Burmistrza Miasta 

za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne 

6 – 2019 r. 

 

Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od uzyskanych osiągnięć edukacyjnych, 

sportowych i artystycznych, tj. uzyskanego tytułu w danym konkursie, pracy naukowej, itp.: 

1) za udział w konkursie o charakterze międzynarodowym proponowana jest miesięczna kwota 

w wysokości 240 zł; 

2) za udział w konkursie o charakterze ogólnopolskim, bądź kuratoryjnym proponowana jest 

miesięczna kwota w wysokości 200 zł; 

3) za udział w konkursie o charakterze wojewódzkim proponowana jest kwota 180 zł. 

Powyższe kwoty przyznane zostały na okres 10 miesięcy (od września 2020 r. do czerwca 2021 r.). 

Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 20.000,00 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, 

4) ustalenia odpowiedniej strategii finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

5) pozyskania zewnętrznych funduszy na rozwój budownictwa zwiększającego mieszkaniowy 

zasób Miasta, 

6) określenia zasad polityki czynszowej. 
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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., Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz Nr 114/2020 z dnia 24 września 2020 r. 

wprowadzając tym samym Regulamin Społecznej Komisji Mieszkaniowej, regulujący jej pracę. 

Komisję tworzą przedstawiciele Rady Miasta Podkowa Leśna oraz Ośrodka Pomocy Społecznej  

i Caritas. 

W 2020 r. z uwagi na panującą pandemię, Społeczna Komisja Mieszkaniowa zebrała się jedynie  

dwukrotnie. Podczas posiedzeń Komisja przeglądała i rozpatrywała dwa wnioski o przyznanie lokalu 

mieszkalnego oraz opiniowała wnioski o przedłużenie umów najmu lokali socjalnych. W ciągu roku 

Miasto podpisało dwie nowe umowy na najem lokali socjalnych – dotyczyły lokali w budynku przy  

ul. Świerkowej 1. Należy podkreślić, iż Miasto Podkowa Leśna pozyskuje lokale mieszkalne  

w wyniku naturalnego ruchu ludności w ramach posiadanego zasobu mieszkaniowego. 

Warto również zaznaczyć, że pod koniec maja 2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę 

Nr 139/XVII/2020 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna. Dzięki tej uchwale dokonano aktualizacji zasad 

wynajmowania lokali, które w niezmienionym kształcie obowiązywały od 2009 r., dostosowując je do 

obowiązujących przepisów prawa oraz czyniąc je przejrzystymi dla osób ubiegających się o lokale.   

Poniższa tabela przedstawia wykaz prac zleconych przez Miasto Podkowa Leśna w 2020 r. 

Tabela 9 Wykaz robót wykonanych w mieszkaniowym zasobie gminy w 2020 r. 

Lp. Rodzaj wykonanych prac 
kwota 

brutto [zł] 

1 Kontrola okresowego stanu technicznego 14 budynków komunalnych w Podkowie Leśnej 

(w tym budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) 

6.300,00 

2 Czyszczenie rynien i niezbędne naprawy w budynkach należących do mieszkaniowego 

zasobu Miasta Podkowa Leśna 

7.000,00 

3 Przeglądy kominiarskie w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Miasta 

Podkowa Leśna 

6.000,00 

4 Wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowych w lokalach mieszkalnych  

w budynku przy ul. Jaworowej 13 

19.375,00 

5 Przygotowanie pomieszczeń na wykonanie kotłowni indywidualnych w lokalach 

mieszkalnych w budynku przy ul. Jaworowej 13 

48.384,00 

 

6 Wykonanie instalacji CWU i CO w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 69.730,20 

7 Zakup kuchenek elektrycznych do domów komunalnych przy ul. Jaskółczej 20/22  

oraz Orlej 4 

9.200,00 

8 Naprawa dachu budynku przy ul. Jana Pawła II 29 900,00 

9 Zakup czterokomorowego kompostownika na nieruchomość przy ul. Jana Pawła II 29 290,00 

 

Łącznie, na ww. roboty i usługi, wydatkowano kwotę 167.179,20 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) 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 2020 r. na wypłatę świadczeń  

w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę 55.000,00 zł (w tym: 22.000,00 zł ze środków 

własnych miasta oraz 33.000,00 zł ze środków Wojewody Mazowieckiego) – 56 osób otrzymało 

zasiłek celowy na zakup żywności (o 14 osób więcej niż w roku 2019), a 15 osób otrzymywało 

świadczenie w postaci posiłku (w tym dwie osoby dorosłe). 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 sprawozdawanym roku wykonano dokumentację projektową kotłowni gazowych w lokalach 

mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej 13, a także przygotowano w tym celu 

pomieszczenia. W budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 wykonano instalację CWU i CO. 

Rozpoczęła się budowa budynku nowego przedszkola w technologii pasywnej. Budynek został 

zaprojektowany z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych, takich jak zacienienia okien, odzysk 

ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.  

W 2020 r. w zakresie energetyki zrealizowano następujące zadania: 
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1) wykonano oświetlenie zespołu torów rowerowych pumptrack przy ul. Brwinowskiej oraz 

zmodernizowano przyłącze, 

2) dostawiono trzy lampy parkowe na terenie cmentarza, 

3) wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego w systemie LED i ustawiono słupy 

stylizowane z oprawami typu „pastorał” w ul. Iwaszkiewicza, 

4) wymieniono oświetlenie uliczne na oświetlenie parkowe na 300-metrowym odcinku  

ul. Bukowej, 

5) wykonano przebudowy kolizji energetycznych w ul. Szpaków, Kukułek i Sarniej, 

6) w ramach prac przygotowawczych do przebudowy ul. Kościelnej, Grabowej i Mickiewicza 

przebudowano fragmenty linii energetycznych w celu likwidacji kolizji przed rozpoczęciem 

prac budowlanych związanych z przebudową. 

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 2020 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, 
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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. 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, 

4) wykonano regenerację cieku wodnego w ul. Bukowej na odcinku od ul. Cichej do granicy 

miasta, 

5) wykonano rów odwadniający w ul. Sienkiewicza.  

Planowano kontynuowanie prac przy przebudowie stawu w Parku Miejskim. W 2020 r. zaplanowano 

wykonanie II etapu, w formule „projektuj i buduj”, obejmujące 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.  

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 Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis 

wniosło odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, co wstrzymało możliwość 

dokończenia budowy stawu. Przez cały 2020 r. odwołanie Stowarzyszenia było procedowane przez 

Ministra uniemożliwiając dokończenie rewitalizacji zbiornika. 

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 2020 roku realizacja założeń planu była utrudniona z powodu pandemii koronawirusa. Miasto 

Podkowa Leśna, jak co roku, ogłosiło 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, który jest organizowany przez wszystkie samorządy 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 

Współpraca między partnerami PTO w minionym roku miała także inny niż dotychczas wymiar. 

Dzięki wysokiej frekwencji w wyborach prezydenckich w 2020 roku Podkowa Leśna znalazła się 

wśród zwycięzców drugiej edycji „Bitwy o wozy”, plebiscytu ogłoszonego przez MSWiA, który 
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przewidywał, że w każdym (byłym) województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą 

frekwencją otrzyma wóz strażacki. Ze względu na to, że w Podkowie Leśnej nie ma straży pożarnej, 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna w porozumieniu z Radą Miasta zdecydował o przekazaniu wozu 

Ochotniczej Straży Pożarnej Milanówek. Symboliczne przekazanie wozu odbyło się podczas XIX 

Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. Wóz strażacki służy teraz zarówno mieszkańcom Milanówka,  

jak i Podkowy Leśnej, biorąc udział w codziennych zadaniach straży, a także uczestniczy  

w wydarzeniach miejskich na terenie 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 2020 r. zawiera Tabela 10. 

Tabela 10 Proponowane działania w zakresie sportu wraz ze sposobem ich realizacji w 2020 r. 

Lp. Proponowane działanie Sposób realizacji działania w 2020 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 

Brak. 

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 

Sekcja futsalu drużyny Podkowa Teqball Club 

rozgrywała mecze II Ligii Futsalu oraz Pucharu Polski na 

Hali Sportowej w Brwinowie.  

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 16-22.09.2020 r. odbył się Europejski 

Tydzień Zrównoważonego Transportu. W ramach akcji 

odbyły się: 

- trening z Mistrzem - trening na pumptracku z Mistrzem 
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BMX Marcinem Oskierą, 

- nightskating, 

- obraz uliczny - na zamkniętej ul. Kościelnej 

mieszkańcy Podkowy Leśnej stworzyli obraz uliczny, 

- trening SKIKE - mieszkańcy mieli możliwość 

spróbowania jazdy na rolkach terenowych pod okiem 

instruktora, 

- wycieczka rowerowa ulicami i ścieżkami rowerowymi 

Podkowy Leśnej. 

6 
Wspólna oferta, promocja  

i infrastruktura turystyczna 

Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719,  

a odcinku od granicy z Miastem Milanówek do ul. 

Gołębiej, została oddana do użytkowania.  

7 

Inwestowanie w sporty kwalifikowane, 

często niszowe, wymagające dużych 

nakładów finansowych 

1) Współpraca z klubem sportowym Podkowa Teqball 

Club przy organizacji rozgrywek II Ligii Futsalu oraz 

meczy Pucharu Polski z udziałem drużyny z Podkowy 

Leśnej. 

2) Współorganizacja turniejuTeqball – krajowego 

turnieju PZTEQ. Turniej został rozegrany na hali 

sportowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Warszawy w Podkowie Leśnej. W turnieju wystartowali 

czołowi zawodnicy z Polski. 

3) Współorganizacja Podkowa TeqballCup, 

ogólnopolskiego turnieju teqballa w singlu i w deblu. 

8 
Rozbudowa i podniesienie jakości 

infrastruktury sportowej  

1) Oddanie do użytkowania ścieżki rowerowej na 

odcinku od granicy Miasta Podkowa Leśna z Miastem 

Milanówek do ul. Gołębiej (po północnej stronie drogi 

wojewódzkiej nr 719). 

2) Zakończono budowę i oddano do użytkowania 

kompleks torów rowerowych przy ul. Brwinowskiej 30: 

- duży tor pumptrack, 

- mały tor pumptrack, 

- skilltrack. 

3) Przeprowadzono prace naprawcze i konserwujące 

w Młodzieżowej Strefie Aktywności.  

9 

Zwiększenie stopnia wykorzystania 

finansowych i niefinansowych 

mechanizmów współpracy JST i NGO 

1) W 2020 r. przeznaczono 30.000,00 zł środków 

budżetowych 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 i o wolontariacie.  

2) Współpraca z klubem UKS Altus i Stowarzyszeniem 

„SMOK” przy organizacji całorocznych zajęć dla dzieci  

i młodzieży (wrotkarstwo, karate). 

3) Współpraca z ZHP przy organizacji imprez 

sportowych w Podkowie Leśnej. 

10 
Ustanowienie koordynatora ds. sportu  

w Podkowie Leśnej lub powierzenie tej 

roli jednej z istniejących komórek 

Urząd Miasta zatrudnia koordynatora ds. sportu od 2016 

r. 
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organizacyjnych miasta 

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 dniu 18 stycznia 2020 r. odbył się Turniej Piłki 

Ręcznej „Puchar Króla”. W turnieju wzięło udział osiem 

zespołów. 

2) Rozgrywane były mecze II Ligii Futsalu; wstęp na 

mecze był bezpłatny. 

- 14.01 –Mecz II Ligi Halowej Piłki Nożnej na hali  

w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej, drużyna 

Teqball Podkowa Leśna. Remis z drużyną „Zdrowie 

Garwolin” 12-12. 

- 25.02 – Mecz II Ligi Halowej Piłki Nożnej na hali  

w Szkole Podstawowejw Podkowie Leśnej, drużyna 

Teqball Podkowa Leśna. Porażka z drużyną „Legia 

Warszawa” 5-14. 

Kolejne mecze odbyły się bez udziału publiczności. 

3) Dziecięce reprezentacje Miasta Podkowa Leśna wzięły 

udział w turniejach organizowanych w ramach 

MazoviaCup. 

- 22.01 – MazoviaCup – Nadarzyn. Piłka siatkowa 

dziewcząt i chłopców; reprezentacje Podkowy Leśnej 

wywalczyły czwartemiejsce (chłopcy) i szóste miejsce 

(dziewczynki).  

- 06.03 – MazoviaCup – Turniej piłki ręcznej dziewcząt, 

zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Warszawy w Podkowie Leśnej. W turnieju wzięło udział 

sześć drużyn; drużyny z Podkowy Leśnej zajęły drugie  

i czwarte miejsce, odpowiednio Szkoła Podstawowa nr 2 

(KIK) i Szkoła Podstawowa nr 1. 

4) Prowadzono regularne zajęcia z gimnastyki na bazie 

pilatesu, gimnastyki na bazie aerobiku, karate  

z dzieckiem, łucznictwa i zajęcia samoobrony dla kobiet.  

5) W dniach 17-20 lutego po raz kolejny zorganizowano 

akcję Otwarta Hala. Akcja była skierowana do dzieci  

i młodzieży w okresie ferii zimowych. Z możliwości 

aktywnego spędzania czasu wolnego skorzystało blisko 

40 osób w różnym wieku. Uczestnicy mogli skorzystać  

z zajęć z instruktorem wrotkarstwa oraz instruktorem 

łucznictwa. Nie brakowało gier i zabaw sportowych  

o różnej tematyce, jak również niezwykle ważnych 

ćwiczeń gimnastycznych. 

6) W dniu 21 lutego odbyła się akcja Zimowy Narodowy, 

czyli zorganizowany wyjazd na lodowisko na Stadionie 

Narodowym. W wyjeździe uczestniczyło ponad  

20 mieszkańców naszego Miasta, którzy skorzystali  

z tafli lodowej i usług naszych instruktorów (UKS Altus 

Podkowa Leśna), a młodsi bawili się również na lodowej 
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górce. 

7) W dniu 4 lipca odbyło się otwarcie pumptracka. Dla 

uczestników wydarzenia zorganizowano pokazy 

profesjonalistów, dmuchany tor dla dzieci, warsztaty 

jazdy na torze z Mistrzem Polski oraz konkursy jazdy na 

czas po torze. 

8) W dniach 16-22 września zorganizowano szereg 

aktywności z okazji Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu, w tym trening na 

pumptracku z Mistrzem BMX, nightskating, obraz 

uliczny, trening SKIKE oraz wycieczkę rowerową.  

14 

Poprawa jakości i dostępności oferty  

z zakresu zagospodarowania czasu 

wolnego oraz profilaktyki uzależnień 

1) Oddano do użytku nowy obiekt sportowo rekreacyjny 

dla dzieci i młodzieży – Pumptrack Podkowa Leśna 

(kompleks torów rowerowych o różnym stopniu 

trudności oraz tor skilltrack). 

2) Ustalono szczególne zasady korzystania z hali 

sportowej w czasie pandemii COVID-19. 

3) Przeprowadzono kolejny etap modernizacji Ogrodu 

Matki i Dziecka. Wykonano następujące elementy: 

podest z drewna wokół drzewa pomnikowego, prac z 

drewna dla opiekunów, ścieżkę z drewna oraz nowe 

wejście na plac zabaw oraz plac z drewna jako 

zakończenie ścieżki przy istniejących stojakach 

rowerowych.  

4) Zakupiono hamaki plenerowe do stref rekreacyjno-

sportowych. 

5) Przeprowadzono niezbędne naprawy w Młodzieżowej 

Strefie Aktywności, m.in. podjazdy do przeszkód skate 

parku (wymiana płyty w części najazdu) i elementy 

konstrukcyjne przyrządów siłowni plenerowej 

(spawanie).   

 

W 2020 r. na realizację zadań z zakresu sportu wydatkowano łącznie ok. 74.300,00 zł.  

Na przedmiotową kwotę składały się: 

1) nagrody rzeczowe w zawodach sportowych oraz elementy wyposażenia (hamaki do stref 

rekreacyjnych, bezprzewodowy zestaw nagłośnienia, apteczki na obiekty sportowe) –  

ok. 25.300,00 zł, 

2) umowy i umowy zlecenia (sędziowie, opieka medyczna, opieka reprezentacji miasta) –  

ok. 3.000,00 zł, 

3) trofea na zawody sportowe (puchary i medale) – ok. 2.200,00 zł, 

4) usługi dodatkowe (transporty, catering, ubezpieczenia, naprawy) – ok. 24.100,00 zł, 

5) dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonych otwartych 

konkursów na realizację zadań publicznych – 26.122,11 zł. 
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Warto również dodać, że przygotowano dokumentację do dwóch wniosków o dofinansowanie  

w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Zielone Sąsiedztwo, w tym na: 

1) zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, 

obejmujące wykonanie: 

a) bieżni ze skocznią w dal, 

b) boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, badminton), 

c) bieżni terenowej, 

d) strefy Teqball 

2) II etap budowy pumptracka w Podkowie Leśnej, obejmujący wykonanie: 

a) małego toru pumptrack, 

b) toru skilltrack, 

c) placu odpoczynku wraz z dojściami i małą architekturą, 

d) stacji naprawy rowerów, 

e) systemu automatycznego pomiaru czasu przejazdu toru z ekranem (na wzór pomiarów 

basenowych zjeżdżalni, stoku narciarskiego itp.). 

Przed końcem 2020 r. wnioski uzyskały pozytywną rekomendację Rady Oceniającej LGD i trwała ich 

weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.  

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 2020 r.: 

1) na bieżąco przeprowadzano oględziny  drzewostanu na większości terenów leśnych m.in.  

w Parku Miejskim, przy ul. Jaworowej, ul. Warszawskiej, ul. Wilczej, ul. Rysiej oraz wzdłuż 

ścieżki rowerowej, 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) zmniejszono częstotliwość koszenia i podlewania terenów trawiastych, 
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3) dla poprawy struktury gleby oraz w trosce o zimujące w ściółce owady i  jeże zrezygnowano  

z jesiennego sprzątania liści w parkach i przy niektórych pasach drogowych, liście  

pozostawiono  do wiosny kolejnego roku, 

4) przy sprzątaniu i pielęgnacji zieleni używano narzędzi ręcznych oraz akumulatorowych 

dmuchaw, 

5) w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i na terenie parkingu Park&Ride wykonano nasadzenia 

uzupełniające oraz zainstalowano automatyczne systemy nawodnieniowe, 

6) wykonano dokumentację projektową zagospodarowania zieleni przy nowo oddanej po 

przebudowie ulicy Helenowskiej; na podstawie projektu zrealizowano nasadzenia roślinne na 

odcinku od ul. Jeleniej do ul. Głównej, 

7) wykonano nasadzenia winobluszczu wzdłuż ścieżki rowerowej pomiędzy stacjami WKD 

Podkowa Leśna Zachodnia a Podkowa Leśna Główna, 

8) wykonano ekspertyzę dendrologiczną czterech pomników przyrody – dwóch lip 

drobnolistnych wchodzących w skład alei Jana Pawła II, brzozy brodawkowatej rosnącej na 

terenie leśnym przy ul. Akacjowej oraz sosny zwyczajnej z grupy drzew rosnących na terenie 

Stawiska. Ekspertyza wykazała konieczność usunięcia wszystkich egzemplarzy.  

 

Podsumowanie nasadzeń wykonanych w sprawozdawanym roku przedstawiono poniżej.  

   

21 
drzew 

3.263 
krzewy 

5.105 
bylin 

  

455 
pnączy 

5.417 
roślin cebulowych 

 

Ze względu na bardzo duże zagęszczenie drzew w Podkowie Leśnej, Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków niejednokrotnie odstępuje od nałożenia obowiązku wykonania kompensacji 

przyrodniczej w zamian za usuwane drzewa z powodu braku miejsca na nowe rośliny w danej 

lokalizacji lub brak odpowiednich warunków dla ich wzrostu i prawidłowego rozwoju. 
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Rysunek 34 Nasadzenia na ul. Helenowskiej 

 
Rysunek 35 Nasadzenia w Parku Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej 

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 2020 r. WKD Sp. z o.o. rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy drugiego toru kolejki WKD 

na odcinku pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Gminą Grodzisk Mazowiecki. Realizacja 

przedsięwzięcia uległa opóźnieniu w stosunku do pierwotnego harmonogramu z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną i przedłużające się procedury administracyjne. 

W maju 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę ws. ustalenia strefy płatnego parkowania, która ma 

docelowo udrożnić centrum miasta, zwiększyć rotację pojazdów oraz wypłynąć na zmianę 

przyzwyczajeń komunikacyjnych. Aby strefa zaczęła funkcjonować, trzeba jeszcze opracować  

i zatwierdzić nową organizację ruchu, a także wprowadzić system poboru i egzekucji opłat.  

Sprawozdawany rok obfitował w wiele inwestycji drogowych na terenie miasta – w sumie 

przebudowano 10 odcinków dróg oraz wyremontowano nawierzchnię czterech kolejnych. 

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 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 2020 rok 

(Uchwała Nr 122/XIV/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 stycznia 2020 r.), Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017-2027 oraz Gminnego Programu Wspierania 
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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) wspierania, 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. W roku 2021 Centrum przystąpi do opracowania strategii na 

lata 2021-2025 poprzedzonej diagnozą lokalną.  

Rok 2020 to przede wszystkim bezprecedensowa sytuacja pandemii i całkowite zamknięcie instytucji 

kultury dla publiczności od marca do kwietnia i od listopada do grudnia. Od maja do października 

Centrum było częściowo otwarte i funkcjonowało w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W związku z powyższą sytuacją trzeba było przedefiniować działania Centrum  

i opracować odpowiedni sposób komunikacji, bazujący na Internecie i mediach społecznościowych. 

Podtrzymywanie kontaktu z dotychczasowymi uczestnikami zajęć oraz tworzenie nowych treści  

w formie online – to były wyzwania dla zespołu Centrum w tym trudnym roku. Doskwierał brak 

odpowiedniego sprzętu technicznego oraz fachowej wiedzy na miarę wyzwań, jakie postawiła 

pandemia.       

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. 

Czas pandemii został wykorzystany na uporządkowanie pomieszczeń w obydwu budynkach (sale, 

schowki, pakamery, piwnice, kotłownie, magazynki). Przeprowadzono również remont pomieszczeń 

(malowanie).  
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Środki budżetowe Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przeznaczone są w dużej mierze na 

pokrycie bieżącej działalności, w tym kosztów osobowych, i nie pozwalają na znaczące inwestycje. 

Sytuacja finansowa Centrum w 2020 r. prezentowała się następująco: 

1) dotacja Organizatora – 1.100.000,00 zł, 

2) przychody z działalności podstawowej – 146.848,83 zł, 

3) łączne przychody z dotacją Organizatora – 1.319.933,80 zł. 

Procentowy udział dotacji w stosunku do przychodów w 2020 roku wyniósł 83,34 %. 

Dodatkowy przychód uzyskiwany przez Centrum to głównie sprzedaż usług (kulturalnych  

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

edukacji artystycznej) oraz wynajem sal (na zajęcia stałe typu taniec towarzyski, tai chi, capoeira oraz 

jednorazowe wynajmy na imprezy towarzyskie). W tym roku pandemia uniemożliwiła uzyskanie 

przychodów w założonej wysokości.  

Dotacje z innych źródeł niż budżet Miasta stanowią niewielką część budżetu Centrum. W roku 2020 

pozyskano środki z PROW na realizację projektu „Plenerowe kino letnie w Podwarszawskim 

Trójmieście Ogrodzie” w kwocie 4.803,00 zł oraz 12.000,00 zł na projekt „Wróćmy do siebie”  

z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Nie udało się 

niestety pozyskać środków od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup systemu do 

nagrywania i streamingu. 

Działalność Centrum jest bogata i różnorodna, aczkolwiek nie udało się zrealizować w 100% 

zaplanowanych wydarzeń. 

   

6 
wystaw 

590 uczestników 

2  
spektakle dla dzieci 

81 uczestników 

12 
koncertów 

1.031 uczestników 

  

21 
projekcji filmowych 

803 uczestników 

4 
potańcówki 

210 uczestników 
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Ponadto w 2020 r. odbyły się m.in. prelekcje, Święto Podkowy, Festiwal Otwarte Ogrody oraz 

Europejskie Dni Dziedzictwa.  

135 6.999 
imprez kulturalnych 

132 – 2019 r. 

uczestników  

14.102 – 2019 r. 

 

Centrum prowadzi również stałe zajęcia edukacyjne, których wykaz zaprezentowano poniżej. 

Tabela 11 Stałe zajęcia organizowane przez Centrum w 2020 r. 

Zajęcia edukacyjne Liczba uczestników 

Zajęcia muzyczne dla dzieci (Baba Duu, Muzyczna Kraina, 

Śpiewankowo) 
30 

Nauka gry na instrumentach (pianino, gitara) 10 

Taniec ludowy 20 

Zajęcia plastyczne dla dzieci 12 

Projektowanie graficzne dla dzieci Nowe Formy Sztuki 12 

Zajęcia politechniczne dla dzieci Pracowni Wiedzy Zbędnej 8 

„Niedziela Małego Majsterkowicza” – warsztaty dla dzieci i rodziców 10 

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży Altanka 4 

Warsztaty taneczna flamenco dla dorosłych 7 

Warsztaty teatralne Kiosk Ruchu 6 

Warsztaty taneczne terapeutyczne- tańce etniczne (dla podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy) 
30 

Warsztaty Śpiewu Białego Białogłosy 12 

Warsztaty Filozoficzne Podkowa 8 

Pracownia Muzyczna – sala prób 10 

ARTFERIE 24 

ARTWAKACJE 48 

Uniwersytet Otwarty Pokolenia 60 

RAZEM 311 

 

W ramach Centrum działają sekcje zajmujące się głównie rozwojem artystycznym najmłodszych 

mieszkańców oraz rozwijające pasje młodzieży i dorosłych. W 2020 r. brało w nich udział 311 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. 
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Sytuacja pandemii wpłynęła znacząco na korzystanie z oferty Centrum, zarówno w odniesieniu do 

imprez, jak i zajęć stałych. Nie wszystkie działania udało się przenieść do sieci, głównie z racji małego 

zainteresowania ze strony uczestników. Sukcesem jest uruchomienie zajęć online Nowe Formy Sztuki 

oraz wykładów online dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Pokolenia.  

 
Rysunek 36 Koncert Włodka Pawlika w ramach 

Podkowiańskich Lajfów 

 
Rysunek 37 Koncert Anny Kostrzewskiej z zespołem w 

ramach Podkowiańskich Lajfów 
 

6.2 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ 

W Mieście Podkowa Leśna w 2020 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.  

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. W 2020 r. Gmina przyznała Bibliotece dotację 

podmiotową w wysokości 420.000,00 zł. 

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. 
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24.161  
woluminów 

24.964 – 2019 r. 

1.600 
zakupionych książek 

1.502 – 2019 r. 

138 
zakupionych audiobooków 

127 – 2019 r. 

 

Zbiory są systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze, wznowienia, niezbędne zakupy 

antykwaryczne oraz dary. Można w nich znaleźć m.in. 290 woluminów z serii tzw. „Dużych Liter”  

z czcionką dostosowaną dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Biblioteka posiada także 1.811 

egzemplarzy zbiorów specjalnych. W 2020 r. zarejestrowano 3.590 wypożyczeń tychże zbiorów.  

W ich skład wchodzą książki mówione (audiobooki 1.776 tytułów), gry planszowe oraz puzzle. Jest to 

liczba porównywalna z zasobami Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, będącej Biblioteką Główną 

Województwa Mazowieckiego, co plasuje Bibliotekę Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na bardzo 

wysokiej pozycji w województwie mazowieckim i nie tylko.  

W roku 2020 Biblioteka oferowała czytelnikom 55 tytułów czasopism, z czego 51 w prenumeracie,  

w tym 3 tytuły anglojęzyczne. Wszystkie czasopisma są wypożyczane na zewnątrz; w omawianym 

roku czytelnicy dokonali 2.884 wypożyczen prasy.  

Warto nadmienić, że Biblioteka jest wiodącą placówką w powiecie grodziskim. W 2020 r. po raz 

kolejny dominowała w zakresie zakupu nowości wydawniczych (ok. 40 na 100 mieszkańców), liczby 

czytelników (połowa mieszkańców miasta) i liczby wypożyczeń (trzykrotnie więcej niż w sąsiednich 

gminach).  

Należy przypomnieć, że liczba czytelników Biblioteki w każdym roku stanowi na nowo zliczaną 

grupę rzeczywistych aktywnych użytkowników, którzy w okresie od dnia 2 stycznia do dnia  

31 grudnia danego okresu sprawozdawczego korzystali z usług placówki. 

 

1.712 
aktywnych użytkowników biblioteki 

2.064 – 2019 r. 
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W ciągu roku z usług Biblioteki skorzystało ok. 1.136 użytkowniczek i 576 użytkowników, którzy 

wypożyczyli łącznie z 40.707 woluminów.  

Epidemia 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.  

W 2020 r. w Bibliotece i jej Filii Podkowiańskiej Galerii Ekslibrisu użytkowano 10 komputerów,  

z których każdy miał dostęp do Internetu szerokopasmowego. Biblioteka 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. 

Pomimo utrudnień i uciążliwości związanych z zagrożeniem epidemicznym, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej organizowała w roku 2020 różnego rodzaju aktywności na rzecz 

promocji książki i czytelnictwa. Były to m.in.: 

1) zajęcia biblioterapeutyczne, w których udział zwięło 122 podopiecznych Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej działającego przy Katolickim Stowarzyszeniu 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 

2) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży – 1.465 

uczestników, 

3) zajęciach dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały,  

w których wzięło udział 66 osób, 

4) dedykowane zajęcia dla seniorów, organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w partnerstwie z Biblioteką (53 uczestników), 

5) warsztaty pisarskie – 25. 

Mimo obostrzeń Bibliotece udało się współpracować w ramach różnych przedsięwzięć  

z następującymi organizacjami pozarządowymi: Środowiskowym Domem Samopomocy Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Austriackim Forum Kultury, 

Związkiem Podkowian i Podkowiańskim Towarzystwem Biegowym. 

Ponadto Biblioteka współpracowała z instytucjami zewnętrznymi, tj. Kancelaria Prezydenta RP 

(Narodowe Czytanie – „Balladyna”), Instytut Książki (4 kluby DKK), Instytut Książki (Mała Książka 

– Wielki Człowiek), Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej (Klub Pod Mądrym Smokiem), Szkoła 

Podstawowa w Podkowie Leśnej (depozyt) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej 

(spotkania seniorów). 
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Rysunek 38 Plakat promujący spotkanie "Uciec w Himalaje" 

 

Rysunek 39 Plakat promujący Narodowe Czytanie 

"Balladyny" 
 

Łączne wydatki związane z organizacją ww. wydarzeń opiewały na kwotę 2.679,50 zł. 

6.3 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna, utworzone uchwałą Nr 176/XXX/2016 Rady 

Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2016 r. (z późn. zm.), 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 Przedszkole 

Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Warszawy w Podkowie Leśnej.  

W sprawozdawanym roku wydatki Miasta Podkowa Leśna na oświatę wyniosły 10.392.157,81 zł,  

z czego tylko 7.041.923,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

Struktura finansowania systemu oświaty w latach 2018-2020 przedstawia się następująco. 
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Wykres 5 Struktura finansowania oświaty w Mieście Podkowa Leśna w latach 2018-2020 

 

*Od kwoty wydatków oświatowych ogółem w 2020 r. odjęto wydatki związane z budową nowego przedszkola. 

Z powyższych danych wynika, że w 2020 r. z budżetu miasta dopłacono do systemu oświaty blisko  

3 mln zł, w tym do samych wynagrodzeń nauczycieli i świadczeń dla pracowników ponad 2 mln zł. 

Kwota, którą miasto musi dokładać do funkcjonowania oświaty, zwiększa się co roku, gdyż musi 

zrównoważyć zmniejszającą się subwencję oświatową. 

W 2020 r. na terenie Miasta Podkowa Leśna działały następujące szkoły i placówki oświatowe 

niepubliczne: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Modrzewiowej 41 

(wg stanu na dzień 30 września 2020 r. – 295 uczniów) 

Kwota dotacji przekazanej w 2020 r.:  

a) Szkoła Podstawowa – 2.372.430,90 zł, 

b) Oddział Zerowy – 177.890,04 zł, 

c) Uczniowie niepełnosprawni – 231.758,30 zł. 

2) Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe „Moje Przedszkole” przy ul. Brwinowskiej 

10 (wg stanu na dzień 30 września 2020 r. – 25 dzieci) 

Kwota dotacji przekazanej w 2020 r. – 259.587,28 zł. 

3) Punkt Przedszkolny „Montessoriańscy Odkrywcy” przy ul. Borsuczej 17 (wg stanu na dzień 

30 września 2020 r. – 15 dzieci) 

Kwota dotacji przekazanej w 2020 r. – 73.044,96 zł. 

Kwota dotacji na dzieci niepełnosprawne – 38.017,76 zł. 

4) Niepubliczne Przedszkole „Na Akacjowej” przy ul. Akacjowej 8 (wg stanu na dzień  

30 września 2020 r. – 19 dzieci) 

Kwota dotacji przekazanej w 2020 r. – 171.996,48 zł. 

7 511 605,00 zł 7 366 092,00 zł 

7 041 923,00 zł 

329 525,97 zł 263 464,43 zł 359 200,00 zł 

2 607 376,23 zł 2 709 857,68 zł 
2 991 034,81 zł 

10 448 507,20 zł 10 339 414,11 zł 10 392 157,81 zł* 

 -   zł

 2 000 000,00 zł

 4 000 000,00 zł

 6 000 000,00 zł

 8 000 000,00 zł

 10 000 000,00 zł

 12 000 000,00 zł

2018 2019 2020

subwencja oświatowa dotacja celowa z budżetu państwa

dopłata miasta wydatki oświatowe ogółem
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Kwota dotacji na dzieci niepełnosprawne – 57.026,64 zł. 

5) Punkt Przedszkolny – Klub Rodzinny IHAHA przy ul. Bluszczowej 1 (wg stanu na dzień  

30 września 2020 r. – 17 dzieci) 

Kwota dotacji przekazanej w 2020 r. – 103.621,92 zł. 

6.4 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE IM. KRASNALA HAŁABAŁY 

W 2020 roku w Podkowie Leśnej funkcjonowało jedno przedszkole gminne. Do przedszkola 

uczęszczało 119 dzieci, w tym 55 chłopców i 64 dziewczęta, z następujących roczników: 

1) rocznik 2014 – 30 dzieci, w tym 14 chłopców i 16 dziewcząt (w tym troje dzieci 

cudzoziemskich), 

2) rocznik 2015 – 40 dzieci, w tym 15 chłopców i 25 dziewcząt, 

3) rocznik 2016 – 29 dzieci, w tym 14 chłopców i 15 dziewcząt, 

4) rocznik 2017 – 20 dzieci, w tym 12 chłopców i osiem dziewczynek. 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola utrzymuje się na stałym poziomie.  

Na prowadzenie przedszkola miasto wydało kwotę 1.399.118, 46 zł. 

W przedszkolu odbywa się nauka języka angielskiego w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla 

wszystkich grup wiekowych, dostosowując długość zajęć do wieku dzieci. Z zajęć językowych 

korzystały wszystkie dzieci. Odbywają się także zajęcia logopedyczne udzielane z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, na które uczęszczało 40 dzieci. 

W 2020 roku w przedszkolu zatrudnionych było 12 nauczycieli, w tym ośmiu mianowanych, trzech 

kontraktowych i jeden dyplomowany. Dziewięciu nauczycieli było zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin. 

Wynagrodzenia nauczycieli według stanu na grudzień 2020 r. przedstawia Tabela 12. 

Tabela 12 Wysokość wynagrodzeń oraz dodatków nauczycieli wg stopnia awansu 

Stopień awansu 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Dodatek wiejski Wychowawstwo 

Dodatek 

motywacyjny 

Nauczyciel 

mianowany 
3.002-3.445 zł 300,20-344,50 zł 300 zł 800-1.400 zł 

Nauczyciel 

kontraktowy 
3.034 zł 303,40 zł - 300 zł 

 

Od dnia 13 marca 2020 roku działalność przedszkola została czasowo zawieszona ze względu na 

pandemię koronawirusa. Ponowne otwarcie placówki w ścisłym reżimie sanitarnym nastąpiło w dniu 

11 maja 2020 r. 

W lipcu 2020 roku, ze względu na rozbiórkę starego budynku przedszkola, placówka została 

przeniesiona do siedziby tymczasowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy 

przy ul. Jana Pawła II 20. W związku z tym zostały rozwiązane umowy z trzema pracownikami kuchni 

ze względu na brak możliwości dalszego zatrudnienia (stołówkę szkolną obsługiwała firma 

cateringowa, z której korzystało przedszkole). 
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Rysunek 40 Tymczasowa siedziba przedszkola w skrzydle 

Szkoły Podstawowej 

 
Rysunek 41 Tymczasowa siedziba przedszkola w skrzydle 

Szkoły Podstawowej 
 

Sytuacja epidemiczna sprawiła, że wychowankowie przedszkola zdołali uczestniczyć tylko  

w następujących przedsięwzięciach: 

1) 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu 

dzieci, pokaz ratownictwa medycznego przez rodziców pracujących w zawodzie, 

przygotowanie przedmiotów na licytację, 

2) „Nowe otwarcie” – piknik dla wychowanków przedszkola oraz mieszkańców organizowany  

z Urzędem Miasta z okazji budowy nowego przedszkola, 

3) Zajęcia adaptacyjne – adaptacja dla nowych dzieci w  warunkach  tymczasowego przedszkola 

zorganizowanego w skrzydle szkoły, 

4) Jasełka – przygotowanie występu artystycznego przez dzieci w celu przekazania nagrania na 

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 
Rysunek 42 28. finał WOŚP 

 
Rysunek 43 Piknik "Nowe otwarcie" 

 

W 2020 roku w Mieście Podkowa Leśna nie funkcjonował żaden żłobek publiczny. 

6.5 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY 

W 2020 roku w Mieście Podkowa Leśna funkcjonowała jedna publiczna szkoła podstawowa oraz 

jedna niepubliczna. We wrześniu 2020 r. naukę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy 

rozpoczęło 386 uczennic i uczniów, z czego 22 uczniów cudzoziemskich. Zmianę liczby uczniów 

uczęszczających do szkoły począwszy od roku szkolnego 2018/2019 prezentuje Wykres 6. 
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Wykres 6 Liczba uczniów rozpoczynających naukę w szkole samorządowej wg roku szkolnego 

 

Zmiana liczby uczniów i uczennic rozpoczynających naukę w szkole wynikała z reformy systemu 

oświaty, tj. likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej.   

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego. Nauka ta odbywa się na obydwu 

etapach edukacyjnych (klasy 1-3 i 4-8). Dodatkowo szkoła oferuje swoim uczniom możliwość nauki 

dodatkowego języka od klasy szóstej, języka hiszpańskiego lub niemieckiego, i z tej możliwości 

skorzystało 179 uczennic i uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczały średnio 23 osoby. Najwięcej – 28 uczniów w jednej klasie, 

najmniej – 15 uczniów w klasie. 

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy zatrudnionych było 46 nauczycieli  

(średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

1) 2,989 [cztery osoby] (etatów średniorocznie) nauczycieli stażystów, 

2) 6,57 [sześć osób] (etatów średniorocznie)  nauczycieli kontraktowych, 

3) 11,142 [11 osób] (etatów średniorocznie) nauczycieli mianowanych, w tym jedna osoba na 

urlopie rodzicielskim, 

4) 26,901 [25 osób] (etatów średniorocznie) nauczycieli dyplomowanych, w tym jedna osoba na 

urlopie wychowawczym. 

We wrześniu 2020 r. zatrudniono dwie osoby, jednemu z nauczycieli wygasła umowa, a jeden 

nauczyciel przeszedł na emeryturę. Na jednego nauczyciela przypada średnio dziewięć uczennic  

i uczniów. 
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Wysokość wynagrodzeń nauczycieli przedstawia Tabela 13. 

Tabela 13 Wysokość wynagrodzeń oraz dodatków nauczycieli wg stopnia awansu 

Stopień 

awansu 

Wynagrodzenie 

zasadnicze 

Dodatek 

wiejski 
Wychowawstwo 

Opiekun 

stażu 

Dodatek 

motywacyjny 

Dodatek 

funkcyjny 

Nauczyciel 

dyplomowany 
4.046 zł 404,60 zł 300 zł 91,02 zł 300-500 zł 1.374 zł 

Nauczyciel 

mianowany 
3.445-4.134 zł 

344,50-

413,30 zł 
300 zł - 300-500 zł 990 zł 

Nauczyciel 

kontraktowy 
3.034 zł 303,40 zł - - 300-500 zł  

Nauczyciel 

stażysta 
2.818 zł 281,80 zł - - 200 zł  

 

W czerwcu 2020 r. szkołę ukończyło 374 uczennic i uczniów; jeden uczeń nie otrzymał promocji do 

kolejnej klasy. 

Po raz kolejnych Szkoła Podstawowa osiągnęła dobre wyniki w egzaminach ósmoklasisty pomimo 

zaistniałej pandemii i nauczania zdalnego. 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  

22 uczennic i uczniów.  

W 2020 r. w szkole realizowano przykładowe projekty: 

1) Budowa zdalnej szkoły – z chwilą ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła musiała zastanowić się 

nad strategią prowadzenia zajęć w formie zdalnej. W związku z tym w szkole w dniach 16 – 

20 marca zostało przeprowadzone pilotażowe wdrożenie nauki zdalnej na platformie 

Microsoft Teams. Od 23 marca szkoła ruszyła z pierwszymi zajęciami online. Jednocześnie 

szkoła zapewniła sprzęt komputerowy i tablety uczniom potrzebującym. Na platformie 

Microsoft Teams poza tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych odbywały się także 

uroczystości szkolne, zajęcia świetlicowe oraz zakończenie roku szkolnego w formie 

transmisji telewizyjnej dla całej społeczności Podkowiańskiej.  

2) Projekty matematyczne – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej kontynuują realizację  

w klasach 1-3 projektów matematycznych we współpracy z Uniwersytetem Dzieci oraz 

program matematyczny „Karty Grabowskiego”. Celem projektu jest wzrost kompetencji 

matematycznych uczniów klas 1-3. 

3) Projekty ekologiczne – pomimo wprowadzenia pandemii uczniowie szkoły wzięli udział  

w szeregu projektów ekologicznych prowadzonych przez wychowawców klas, ucząc się czym 

jest zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, różnorodność biologiczna i właściwe wybory 

konsumenckie.  

4) Projekt „Myśl, działaj, opowiadaj” – projekt w formie warsztatów dla młodych aktywistów 

w ramach edukacji globalnej, w którym podejmowane były wątki ekologiczne w kontekście 

całego świata, nie zapominając oczywiście o najbliższym otoczeniu. 

5) Projekty aktywizujące społeczność szkolną – szkoła zrealizowała dużo drobnych projektów 

aktywizujących społeczność szkolną, z których najpopularniejszym był „Poznaj swojego 

nauczyciela”. Uczniowie rozpoznawali swoich nauczycieli ze zdjęć z dzieciństwa.  
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6) Projekty podkowiańskie – szkoła na szeroką skalę realizuje projekty podkowiańskie, 

promuje i uczestniczy w lokalnych imprezach. Wspiera także instytucje lokalne. Zarówno na 

godzinach wychowawczych jak i podczas zajęć świetlicowych realizowane są projekty typu 

„Mała Ojczyzna”. 

7) Projekty pro społeczne – wolontariusze Szkoły zawsze angażują się w projekty miejskie,  

a w szczególności w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

8) Konkursy – szkoła zorganizowała ogromną liczbę konkursów biorąc pod uwagę różne 

zdolności uczniów. Były konkursy naukowe, kuratoryjne, przedmiotowe, konkurs fraszka, 

konkursy plastyczne a także konkursy dostosowane do wieku i możliwości uczniów o zasięgu 

lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W wielu konkursach brali udział także uczniowie 

cudzoziemscy. 

Wydatki na Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w 2020 r. wyniosły 5.221.966,39 zł,  

z czego subwencja oświatowa stanowi 4.059.778,07 zł. 

6.6 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej realizuje zadania z zakresu kilkunastu ustaw, w tym 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

77 
liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 

83 – 2019 r. 
 

Poniżej zaprezentowano najczęściej występujące przyczyny trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,  

a jednocześnie powody ubiegania się o pomoc społeczną w Mieście Podkowa Leśna. 

38 23 22 
przypadków długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

39 – 2019 r. 

przypadków ubóstwa 

28 – 2019 r. 

przypadków 

niepełnosprawności 

22 – 2019 r. 

9 6 
przypadków bezrobocia 

15 – 2019 r. 

przypadków bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

3 – 2019 r. 

Wśród rzadziej występujących powodów udzielenia pomocy i wsparcia można wskazać sytuacje 

kryzysowe, bezdomność, potrzebę ochrony macierzyństwa i narkomanię.  

Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej są: środki własne 

Miasta Podkowa Leśna, dotacja do zadań własnych oraz dotacja do zadań zleconych. W roku 2020 

wydatki budżetowe Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 5.847.730,94 zł, co oznacza wzrost  

o kwotę 1.231.677 zł w stosunku do roku 2019. Wzrost wydatków spowodowany był głównie 

zwiększeniem liczby odbiorców Programu 500+ na pierwsze dziecko. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci – świadczenie wychowawcze (500+), ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 

rządowego programu „Dobry start”. Poniższa tabela przedstawia kwoty wydatkowane na 

poszczególne świadczenia. 

Tabela 14 Wysokość świadczeń wg rodzaju 

Nazwa świadczenia Kwota wydatkowana w 2020 r. 

Świadczenie wychowawcze 4.042.965,10 zł 

Zasiłki rodzinne 295.697,34 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (becikowe) 
5.000,00 zł 

Świadczenie rodzicielskie z tytułu opieki nad 

dzieckiem 
48.654,00zł 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 17.400,00 zł 

Świadczenie „Dobry start” 126.000,00 zł 

Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne 2.752,80 zł 
 

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 26 rodzin ustalono prawo do świadczeń 

opiekuńczych w tym:  

1) dla 19 rodzin – wypłacono 228 świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego, 

2) dla pięciu rodzin wypłacono 56 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego,  

3) dla dwóch rodzin wypłacono 33 świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Realizując zadania w ramach wspierania rodzin wielodzietnych w 2020 roku zgodnie z ustawą  

o Karcie Dużej Rodziny rozpatrzono sześć wniosków o wydanie KDR.  

Dodatkowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) Klub Seniora "Podkowa" 

Obecnie Klub liczy 89 osób i liczba osób wyrażających chęć członkostwa w Klubie Seniora nadal 

rośnie. Głównym miejscem spotkań Klubu Seniora było Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

w Podkowie Leśnej. Klub Seniora prowadzi swoją kronikę, w której umieszczane są informacje  

i zdjęcia upamiętniające wybrane zdarzenia z życia Klubu Seniora.  

Podsumowując, w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. zorganizowano: 

1) sześć spotkań przy ,,kawie i herbacie”, 

2) 23 zajęcia rehabilitacyjne,  

3) jedno spotkanie z Policją,  

4) jedno spotkanie, w ramach którego przeprowadzono kurs pierwszej pomocy, 

5) jedną uroczystość w marcu 2020 r. z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny, 

6) 11 spotkań warsztatowych ,,ćwiczenia pamięci”, 

7) sześć spotkań wykładowych z psychologiem w ramach warsztatów ,,podstawy samoleczenia”. 
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Rysunek 44 Dzień Kobiet 

 
Rysunek 45 Warsztaty z samouzdrawiania 

 

 
Rysunek 46 Ćwiczenia pamięci 

 
Rysunek 47 Spotkanie z policją 

 

Nad prawidłową realizacją poszczególnych działań, tj. spotkaniami z uczestnikami Klubu Seniora oraz 

organizacją zajęć aktywizacyjno-rekreacyjnych, czuwał koordynator Klubu Seniora. Zrealizowane 

działania przyczyniły się do wzmocnienia i zintegrowania osób w starszym wieku, aktywizacji 

społecznej osób starszych, zintegrowania mieszkańców, wykształcenia postaw twórczego  

i kreatywnego spędzania wolnego czasu, poprawy kondycji fizycznej, pamięciowej i rozbudzenia 

zdolności manualnych.  

Od 11 marca 2020 r. Klub Seniora wstrzymał swoją działalność z uwagi na nałożone ograniczenia  

z powodu koronawirusa. We wrześniu 2020 r. Klub Seniora zaczął ponownie funkcjonować, 

natomiast od października do grudnia zajęcia zostały ponownie zawieszone z powodu pandemii. 

Sprawozdawany rok obfitował w różnego rodzaju zajęcia i działania mające korzystny wpływ na 

samopoczucie seniorów. Nie udało się jednak zrealizować wszystkich zakładanych celów,  

m.in. wyjazdów do kina czy teatru. Nie odbyły się również imprezy okolicznościowe takie jak Dzień 

Seniora czy Wigilia.  

2) Ogólnopolska Karta Seniora 

W ramach działań Klubu Seniora Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje Karty Seniora. Jest to możliwe 

dzięki porozumieniu zawartemu przez Miasto Podkowa Leśna, które przyłączyło się do Programu 

Ogólnopolska Karta Seniora Gminy Przyjaznej Seniorom.  

Lokalna Karta Seniora posiada herb miasta. Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w wielu 

punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, tam gdzie są one honorowane. Takich punktów na terenie 

całej Polski jest już ponad 1.400. Ośrodek Pomocy Społecznej dystrybuuje również bezpłatny 

Ogólnopolski Magazyn „Głos Seniora”, którego prenumeratę zainicjowano w opisywanym roku. 
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Kartę seniora posiada obecnie 67 seniorów. 

3) „Wspieraj Seniora” 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował usługę wsparcia, która polegała na dostarczeniu 

zakupów do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostały w domu w związku z zagrożeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2. Seniorzy mogli się zgłaszać dzięki specjalnie dedykowanej infolinii. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, 

przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70. roku życia 

pn: „Wspieraj Seniora”.  

Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi. Usługa wsparcia polegała  

w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny 

osobistej. 

4) Współpraca z Organizacją Pożytku Publicznego  

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął współpracę z organizacją (Rotary), która może nieodpłatnie 

przekazywać żywność w ramach Programu “End Food Waste Now” ponieważ świadczy usługi  

w zakresie bezpłatnego pozyskiwania żywności dla organizacji i instytucji społecznych. Realizacja od 

stycznia 2021 r. 

5) Organizacja prac społecznie użytecznych 

Prace społecznie użyteczne w bardzo dużej części aktywizują zawodowo osoby, które samodzielnie 

nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie 

porozumienia pomiędzy Starostą Grodziskim, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, a Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna. W 2020 dwie 

osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zrealizowały prace społecznie 

użyteczne na terenie miasta Podkowa Leśna w wymiarze 960 godzin. Osoby te pracowały na rzecz 

Urzędu Miasta. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 9.037 zł – 60% tej kwoty jest refundowana przez Powiatowy Urząd 

Pracy.  

6) „Bank rzeczy potrzebnych”  

Kontynuowano pośrednictwo w przekazywaniu używanego sprzętu oraz prowadzono magazyn 

odzieżowy w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

7) „Czyste Powietrze”  

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się wystawianiem zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osobom 

fizycznym, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

8) Współpraca z Bankiem Żywności 

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Bankiem Żywności i dystrybuował żywność na 

podstawie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD), również dla osób kwalifikowanych w czasie zagrożenia 

epidemicznego. Z tej formy wsparcia skorzystało ok. 140 osób. 
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W związku z ogłoszonym w 2020 roku stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2, cykliczne imprezy, które były organizowane corocznie przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej, tj. Dzień Dziecka, Mikołajki czy Wigilia Miejska, z uwagi na brak możliwości 

zgromadzeń zostały odwołane.  
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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 2020 roku zakończono wprowadzanie do treści dokumentu zmian wynikających z uwag 

zgłoszonych przez zainteresowanych. Projekt Studium przygotowano w celu ponownego wyłożenia 

do publicznego wglądu. Z powodu wprowadzonego stanu epidemii i wynikających z niego 

ograniczeń, ponowne wyłożenie odbyło się w dniach od 13 sierpnia 2020 r. do dnia 7 września 2020 r. 

W dniu 3 września 2020 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie dokumentu. Z możliwości ponownego wypowiedzenia się na temat projektu dokumentu 

skorzystało 13 mieszkańców bądź grup mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, siedmiu mieszkańców 

Gminy Brwinów oraz cztery organy, instytucje i stowarzyszenia.  

7.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miasto Podkowa Leśna niemal w całości pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (99,8% powierzchni). W 2020 r. na terenie miasta 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  

23 kwietnia 1999 r. – teren torów rowerowych pumptrack przy ul. Brwinowskiej 30, 

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 centrum handlowego Galeria Podkowa przy ul. Gołębiej 26, 

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 
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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 wszelkich zmian przestrzennych w tkance 

miasta. Zapisy planów miejscowych są wiążące zarówno dla władz samorządowych, jak i prywatnych 

inwestorów. Granice obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

stopień pokrycia miasta dokumentami zaprezentowano na Rysunku 48. 

W przypadku, gdy dla danego terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego realizacja inwestycji 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.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Mieście Podkowa Leśna nieobjętych planem miejscowym jest 

wyłącznie kilka nieruchomości. Są to następujące działki ewidencyjne: nr 4/1 w obrębie 1, nr 15, 16  

i 171 w obrębie 2, nr 4 w obrębie 2 oraz część leśna działki nr 93 w obrębie 11. 



 

Rysunek 48 Stopień pokrycia Miasta Podkowa Leśna miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie własne) 

 



 

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 2020 roku nie zaszły żadne zmiany w dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie 

Miasta Podkowa Leśna.  

7.2 OCHRONA ZDROWIA 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 Miasto Podkowa Leśna podjęło następujące 

działania: 

1) zabezpieczono obiekty sportowe przed ich użytkowaniem (elementy siłowni plenerowych, 

streetworkout, skate park, place zabaw) – streczowanie, taśmowanie, informacje o braku 

możliwości użytkowania, a następnie regularne dezynfekowanie. 

2) na bieżąco podawano informacje o sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

za pośrednictwem: 

a) strony www – utworzono specjalną zakładkę na stronie Miasta ze wszystkimi 

istotnymi informacjami i dbano o jej bieżącą aktualizację, 

b) profilu Urzędu Miasta na portalu społecznościowym Facebook, 

c) plakatów umieszczanych na tablicach informacyjnych oraz słupach ogłoszeniowych  

w przestrzeni miejskiej. 

3) wprowadzono lokalny program pomocy dla przedsiębiorców: 

a) Burmistrz Miasta zdecydował o obniżeniu czynszu przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność we wszystkich lokalach miejskich/nieruchomościach w Podkowie Leśnej 

w miesiącach marzec – kwiecień – maj o 70%. Uprawnionymi do obniżki czynszu 

byli przedsiębiorcy, którzy nie zawiesili całkowicie prowadzenia działalności.  

W przypadku całkowitego zamknięcia lokalu i nieprowadzenia działalności, opłaty  

w tym okresie zostały całkowicie zawieszone. 

b) podawano informacje o sposobie prowadzenia działalności przez podkowiańskich 

przedsiębiorców w stanie pandemii, w tym o możliwości zrobienia zakupów na 

telefon, z dowozem, odbioru po wcześniejszym zamówieniu itp. 

4) w kwietniu mieszkańcom Miasta Podkowa Leśna dostarczono pakiety higieniczne składające 

się z maseczek i płynów do dezynfekcji. Pakiety były dostarczane przez pracowników Urzędu 
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Miasta oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Na każde gospodarstwo domowe 

przypadał jeden płyn do dezynfekcji; liczba przydzielonych maseczek była uwarunkowana 

złożonymi deklaracjami śmieciowymi.  

  

5.000 szt. 
maseczek bawełnianych 

1.005 l 
płynu do dezynfekcji 

 

W 2020 r., w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, wzorem lat ubiegłych, została 

podpisana umowa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

„BASIS” s.c. na wykonanie 150 zabiegów rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Podkowa 

Leśna. Umowa zawarta została od dnia 14 maja do dnia 20 grudnia 2020 r. Na realizację zadania 

przeznaczona została kwota 30.000,00 zł brutto (jeden zabieg rehabilitacyjny – 200 zł brutto). Umowa 

została zrealizowana– wykonano 105 zabiegów. W stosunku do roku 2019 wykonano o 45 zabiegów 

mniej. 

Kontynuowano również realizację „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla 

mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018-2020”. Do realizacji programu zgłosił się 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BASIS” s.c. Na wykonanie zadania przeznaczona została 

kwota 8.000,00 zł brutto, obejmująca zaszczepienie 190 osób. Z programu skorzystało 117 osób, czyli 

o 75 osób mniej w stosunku do poprzedniego roku.  

W 2020 roku podpisano również umowę na przygotowanie oraz prowadzenie zajęć gimnastyki na 

kręgosłup dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna bez ograniczenia wiekowego. Umowa została 

podpisana z Panią Agnieszką Jasińską na kwotę 179zł/1h w wymiarze 10 godzin. Miasto podpisało 

także umowę z Panią Mirosławą Misarko na kwotę 179zł/1h w wymiarze 8 godzin. W sumie z zajęć 

gimnastyki skorzystało 39 osób, w tym kilka osób wzięło udział w kilku zajęciach. 

Przed końcem roku Miasto Podkowa Leśna zakupiło 500 szt. personalizowanych zestawów  

tzw. „Kopert życia”, które mają pomóc osobom starszym, przewlekle chorym, samotnym  

i niepełnosprawnym. W skład zestawu wchodzą: koperty wykonane z tworzywa sztucznego zamykane 

na zatrzask, karta informacyjna do wypełnienia przez posiadacza koperty, plastikowa karta ICE do 

noszenia w portfelu oraz naklejka na lodówkę z numerem alarmowym 112. Dystrybucja kopert 

rozpoczęła się już w 2021 r.  

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  
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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) budynek komunalny przy ul. Jana Pawła II 29 

 
Rysunek 49 Willa Hel 

 

5 3 35,87-84,01 m2 20 
lokali 

komunalnych 

lokale  

socjalne 

powierzchnia użytkowa lokali lokatorów 
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2) budynek komunalny przy ul. Jaskółczej 20/22 

 
Rysunek 50 ul. Jaskółcza 20/22 

 

5 3 26,05-28,60 m2 11 
lokali 

komunalnych 

lokale  

socjalne 

powierzchnia użytkowa lokali lokatorów 

 

3) budynek komunalny przy ul. Jaworowej 13 

 
Rysunek 51 ul. Jaworowa 13 

7 1 24,99-72,54 m2 17 
lokali  

komunalnych 

lokal  

socjalny 

powierzchnia użytkowa lokali lokatorów 
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4) ul. Orla 4 

 
Rysunek 52 ul. Orla 4 

 

9 15,65-26,87 m2 13 
lokali socjalnych powierzchnia użytkowa lokali lokatorów 

 

5) ul. Świerkowa 1 

 
Rysunek 53 ul. Świerkowa 1 

 

1 6 17,21-56,35 m2 6 
lokal 

komunalny 

lokali  

socjalnych 

powierzchnia użytkowa lokali lokatorów 
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Łącznie w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna w 2020 r. wchodziło 40 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.445,95 m2. Lokale zamieszkiwało w sumie  

67 lokatorów. Liczba lokatorów zamieszkujących budynki komunalne będące w zasobie Miasta 

Podkowa Leśna zmniejszyła się zatem o siedem osób. Wszystkie lokale były wyposażone w wodociąg  

i kanalizację, a blisko połowa w centralne ogrzewanie. W połowie roku lokal nr 2 przy ul. Świerkowej 

1 o pow. 77,10 m2 został podzielony na dwa mniejsze lokale w celu zasiedlenia większej liczby osób 

potrzebujących oraz na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. pożaru). 

W 2020 r. wpłynęło osiem wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, z czego siedem odrzucono. 

Wszystkie były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Jeden 

wnioskodawca został poinformowany o możliwości ubiegania się o lokal, natomiast go nie przyznano, 

z uwagi na brak wolnych lokali (wnioskodawca jest w kolejce oczekujących). Pozostałe wnioski 

zostały złożone w większości przez repatriantów i zostały odrzucone z powodu braku uchwały  

w sprawie pomocy repatriantom.  

W 2020 r. w sądzie toczyły się cztery postępowania eksmisyjne, z czego dwa zakończyły się 

orzeczeniem nakazującym opuszczenie i opróżnienie lokalu będącego w zasobie Miasta Podkowa 

Leśna. Powodem wszczęcia postępowania eksmisyjnego były głównie zaległości i dewastacja lokalu. 

Remonty oraz inne prace i usługi wykonane w budynkach w 2020 r. opisane są w rozdziale 5.18.  

7.3.2 Zasób niemieszkalny 

Miasto Podkowa Leśna jest również właścicielem innych zabudowanych nieruchomości, wśród 

których są m.in. budynek Urzędu Miasta a także budynki użyczone jednostkom organizacyjnym – 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy czy 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej. 

Prace i usługi wykonane przy budynkach będących w zasobie Miasta Podkowa Leśna w 2020 r. to: 

1) remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy – koszt: 

98.154,00 zł. Zakres prac obejmował: 

a) wykonanie naprawy tynków na ścianach i malowanie ścian w hali, 

b) wykonanie obróbek tynkarskich okien i drzwi, 

c) wykonanie napraw tynkarskich okien i drzwi, 

d) wykonanie napraw tynkarskich i malowanie sufitu w hali, 

e) wymianę i montaż nowych osłon grzejników, 

f) naprawę lub wymianę drabinek do ćwiczeń, 

g) naprawę lub wymianę sterowania otwarcia okien, 

h) wykonanie zakrycia instalacji w ścianach hali. 

2) remont pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych przy ul. Błońskiej 46/48 – koszt: 19.926,00 

zł. Zakres prac obejmował: 

a) wyburzenie dwóch ścian działowych, 

b) wydzielenie pomieszczenia dla Dyrektora, 

c) montaż nowych drzwi, 

d) wydzielenie pomieszczenia na archiwum z wykonaniem nowego wejścia, 

e) usunięcie glazury ze ścian, 

f) wykonanie tynków na ścianach i malowanie pomieszczenia, 

g) likwidację instalacji do zasilania fotela dentystycznego, 

h) przebudowę pomieszczenia WC. 
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3) remont pomieszczeń w szatni i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Warszawy – koszt: 16.974,00 zł, 

4) adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Błońskiej 46/48 na pomieszczenia socjalne – 

koszt: 36.900,00 zł, 

5) remont ściany działowej z drzwiami przeszklonymi w korytarzu Szkoły Podstawowej  

im. Bohaterów Warszawy – koszt: 5.600,00 zł, 

6) doszczelnienie dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy – 

koszt: 18.900,00 zł, 

Łączny koszt wymienionych prac to 196.454,00 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 15 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, 

płyty betonowe 

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 

asfalt, ścieżka rowerowa 

(nawierzchnia 

żywiczna) 

Dzików 7,50 - 7,80 170 nasypy antropogeniczne 

Ejsmonda 11,60 - 12,20 340 nasypy antropogeniczne 
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Głogów 7,60 - 8,40 470 

asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Głuszczowa 8 58 droga zagrodzona 

Główna 6,70 - 29,50 900 asfalt 

Gołębia 10 600 asfalt 

Grabowa 8 470 
asfalt, nasypy 

antropogeniczne 

Helenowska 10,70 - 13,50 800 kostka, asfalt 

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) 

Lotnicza 22 200 asfalt 
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Mickiewicza 10 - 12 370 

asfalt, 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, 

płyty betonowe 

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 

asfalt, 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 grys bazaltowy 

Słowicza 7,10 - 10 1070 kostka, asfalt 

Słowików 7,60 - 7,80 80 nasypy antropogeniczne 

Sokola 7,80 - 8 870 

asfalt, kostka, nasypy 

antropogeniczne 

(tłuczeń) 

Sosnowa 7,30 - 10,30 1110 

asfalt, 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 
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Świerkowa 7,70 - 8 160 
ciąg pieszy (płyty 

chodnikowe) 

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, grys bazaltowy 

Wilcza 7 - 8,50 300 nasypy antropogeniczne 

Wróbla 8 570 asfalt 

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) 

 

W roku 2020 wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

1) przebudowano ul. Kościelną na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej, 

2) przebudowano ul. Dębową, 

3) przebudowano ul. Helenowską na odcinku od ul. Głównej do ul. Brwinowskiej, 

4) przebudowano ul. Sosnową na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej, 

5) przebudowano ul. Grabową na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sosnowej, 

6) przebudowano ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza, 

7) przebudowano ul. Sasanek na odcinku od ul. Bluszczowej do przepustu przy skrzyżowaniu  

z ul. Kwiatową,  

8) przebudowano 35 m ul. Głogów od ul. Sasanek, 

9) przebudowano ul. Wróblą na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Sokolej, 

10) przebudowano skrzyżowanie ul. Sokolej z ul. Wróblą, 

11) wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na ul. Różanej i Borowin, 

12) wykonano remont nawierzchni ul. Słowackiego poprzez skropienie powierzchniowe emulsją  

i wysypanie grysem bazaltowym, 

13) wykonano remont nawierzchni ul. Wiewiórek poprzez skropienie powierzchniowe emulsją  

i wysypanie grysem bazaltowym. 

3,3 km 
nawierzchni utwardzonych 

 

Łącznie wykonano 1,55 km nawierzchni asfaltowej, 1,5 km nawierzchni z grysu bazaltowego oraz  

ok. 250 nawierzchni z płyt betonowych. 
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Rysunek 54 ul. Wiewiórek 

 
Rysunek 55 ul. Słowackiego 

 

 
Rysunek 56 ul. Borowin 

 
Rysunek 57 ul. Różana 

 

W omawianym roku przeprowadzono również remont pobocza w ul. Akacjowej (na odcinku od  

ul. Kościelnej do ul. Klonowej) oraz remont chodnika na ul. 11 Listopada.  

Nie zabrakło także prac projektowych – wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Orlej 

oraz projekt stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719. 

Projekty uzyskały wymagane prawem pozwolenia na ich realizację. Ponadto wykonano pomiary ruchu 

drogowego na przejazdach kolejowych WKD z drogami gminnymi.  

Poza wymienionymi przedsięwzięciami prowadzano również bieżącą konserwację dróg. 

 

  



 

Rysunek 58 Rodzaje nawierzchni ulic w Mieście Podkowa Leśna według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (opracowanie własne) 

 



 

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 następujących ulicach: 

Tabela 16 Liczba miejsc postojowych w pasach drogowych 

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 nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. 

Uchwałą Nr 144/XVII/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna ustaliła strefę 

płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz 

stawki opłat za parkowanie pojazdów.  

Strefa Płatnego Parkowania została ustalona w rejonie ograniczonym następującymi ulicami: 

1) Strona Północna Miasta: Słowicza – Błońska – Jelenia - Lotnicza, 

2) Strona Południowa Miasta: Akacjowa – Topolowa – Lipowa – Lilpopa. 

Fizyczne wprowadzenie strefy będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu  

i wprowadzeniu systemu poboru i egzekucji opłat. 

7.4.3 Ścieżki rowerowe 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Podkowie Leśnej było 3,656 km ścieżek rowerowych – 

ich długość nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego.  

W omawianym roku oddano jedynie do użytku wybudowaną jeszcze w 2019 r. trasę rowerową wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 719, na odcinku od granicy Miasta Podkowa Leśna z Miastem Milanówek do 

ul. Gołębiej i wykonano dla niej projekt stałej organizacji ruchu. 
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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. Pozwala ona na podłączenie się wszystkich mieszkańców Podkowy 

Leśnej.  

1232 1217 
liczba nieruchomości podłączonych do sieci 

wodociągowej 

1220 – 2019 r. 

liczba nieruchomości podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej 

1205 – 2019 r. 

1351 10,73 m3 
liczba gospodarstw domowych korzystających z 

sieci wodociągowej 

1344 – 2019 r. 

średnie zużycie wody przez gospodarstwo 

domowe 

10,59 m3 – 2019 r. 

 

W roku 2020 produkcja wody przez SUW Podkowa Leśna wyniosła 155.875 m3, natomiast wielkość 

sprzedaży dla mieszkańców miasta osiągnęła poziom 173.944 m3. Różnica wody sprzedanej do wody 

wyprodukowanej wynika z faktu, że w roku 2020 nastąpił zwrot dla Podkowy Leśnej wody 

dostarczonej w latach poprzednich mieszkańcom Gminy Brwinów. W tym samym okresie 

rozliczeniowym z terenu Podkowy Leśnej odprowadzono do oczyszczalni ścieków w Grodzisku 

Mazowieckim 166.619 m3ścieków. Ponadto w ogólnej ilości wody dostarczonej do mieszkańców 

zawarta jest woda, która została zużyta na inne cele niż socjalnobytowe, np. podlewanie ogrodów itp. 

Zużycie tow ogólnym bilansie rocznym stanowi 12,46% i wyniosło 21.680 m3.  

W wyniku podjęcia działań mających na celu uporządkowanie i uszczelnienie systemu zaopatrzenia  

w wodę na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku zostało podpisanych 170 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 analizy danych dotyczących zużycia wody i odprowadzania ścieków wynika, że na 

terenie miasta są nieruchomości posiadające własne ujęcia wody i podłączone do kanalizacji, które nie 

posiadającą urządzeń mierzących ilość odprowadzanych ścieków. Brak urządzeń pomiarowych 

spowodował różnicę rzędu 5% w ilości ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków  

w Grodzisku Mazowieckim w stosunku do ilości ścieków odebranych z nieruchomości. Sytuacja ta 

powoduje konieczność zmierzenia się z tym problemem i podjęcia działań mających na celu 

opomiarowanie tych ujęć wody. Rozwiązanie to pozwoli na wyliczenie rzeczywistych kosztów jakie 

powinni ponieść mieszkańcy posiadający własne ujęcia wody za odprowadzanie ścieków do 

kanalizacji miejskiej, a co za tym idzie również wysokość opłaty za odbiór śmieci. 

W omawianym roku wystawiono 6.929 faktur z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków  

z nieruchomości podłączonych do sieci miejskiej oraz 82 korekty. 
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7.5 SPRAWY OBYWATELSKIE 

7.5.1 Informacja publiczna 

W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 106 wniosków o udostępnienie informacji publicznej (w stosunku do 

76 wniosków w 2019 r.). W dziewięciu przypadkach, ze względu na złożoność sprawy, przedłużono 

termin udzielenia odpowiedzi, w dwóch przypadkach wezwano wnioskodawców do sprostowania 

treści wniosku, w czterech sprawach wezwano wnioskodawców do wykazania szczególnej istotności 

dla interesu publicznego, a w kolejnych pięciu przypadkach wezwano wnioskodawców do usunięcia 

braków formalnych. Osiem wezwań pozostało bez odpowiedzi.  

28 6 88,7% 
wnioskodawców  

z terenu Miasta Podkowa Leśna 

15 – 2019 r.  

wniosków złożonych przez 

stowarzyszenia (w tym z terenu 

Miasta Podkowa Leśna)  

wnioskodawców poprosiło  

o udzielenie odpowiedzi  

w formie email 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczą rożnych obszarów– zarówno publikowanych 

umów czy protokołów kontroli, jak i ochrony środowiska, spraw związanych z COVID, budżetu 

obywatelskiego, usług IT czy przebudowy dróg. Często przedmiotem wniosku jest też prośba  

o wypełnienie ankiety; w 2020 r. takich ankiet było 10. 

Wydano dwie decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego oraz trzy decyzje o odmowie 

udostępnienia informacji publicznej w sprawach o numerach OSO.1431.91.2020,  OSO.1431.97.2020 

i OSO.1431.98.2020.  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

wezwano wnioskujących do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia 

informacji publicznej. W związku z brakiem odpowiedzi na wezwania w wyznaczonym terminie oraz 

nie wykazaniem szczególnej istotności dla interesu publicznego, podmiot zobowiązany samodzielnie 

dokonał oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego i wydał decyzję 

odmawiającą udzielenia informacji.  

Na wszystkie wnioski odpowiedzi udzielono w terminie. 

7.5.2 Skargi i wnioski (w rozumieniu KPA) 

W 2020 r. do Urzędu Miasta wpłynęły łącznie trzy sprawy z zakresu skarg i wniosków, z czego jedna 

to pismo własne (sprawozdanie za 2019 r. dla Wojewody Mazowieckiego), a pozostałe dwa pisma to 

wnioski mieszkańców.  

Obydwa wnioski dotyczyły poprawy stanu dróg. Wnioski 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 

Podkowa Leśna, 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 2020 r. 

W ocenie Kierownika Posterunku Policji w Podkowie Leśnej, przedstawionej w Sprawozdaniu  

z działalności Posterunku Policji w Podkowie Leśnej w 2020 r., stan bezpieczeństwa w Podkowie 

Leśnej uległ znacznej poprawie, a sam posterunek w prawidłowy sposób realizował swoje zadania 

ustawowe. W Mieście Podkowa Leśna służbę pełniło pięciu funkcjonariuszy oraz dwa radiowozy. 

62 34 
zdarzenia przestępcze 

76 – 2019 r. 

służby ponadnormatywne 

59 – 2019 r. 

 

Na terenie miasta zatrzymano ogółem 18 osób: trzech nie trzeźwych kierowców, 11 poszukiwanych, 

dwóch sprawców oszustw, jednego sprawcę kradzieży oraz jedną osobę do uszkodzenia rzeczy.  

W sprawozdawanym okresie ujawniono 199 wykroczeń, o 102 mniej niż w roku poprzednim.  

Za popełnione wykroczenia sprawców ukarano łącznie 298 mandatami karnymi.  

W ciągu roku 29 policjantów pełniło służby ponadnormatywne. Podczas służb ponadnormatywnych 

przeprowadzono 86 interwencji, wylegitymowano 100 osób, wystawiono 40 mandatów karnych, 

przeprowadzono 86 kontroli pojazdówi 74 kontrole trzeźwości. Zatrzymano pięć dowodów 

rejestracyjnych pojazdów i jednego nietrzeźwego kierowcę. Jedna osoba prowadziła pojazd bez 

wymaganych uprawnień. Dodatkowo zastosowano środki wychowawcze wobec 39 osób. Warto 

nadmienić, że służby ponadnormatywne są finansowane z dotacji, którą Miasto Podkowa Leśna 

corocznie przekazuje na rzecz Komendy Stołecznej Policji. 

Pełna treść sprawozdania Posterunku Policji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta. 

7.6.2 Dofinansowanie służb związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną 

przeciwpożarową 

Podobnie jak w ubiegłych latach również w 2020 r. Miasto Podkowa Leśna wsparło finansowo 

działalność służb ochrony przeciwpożarowej oraz służb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

mieszkańców. Kwoty w wysokości 20.000 zł trafiły do Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, oraz do 

Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej, na 

wynagrodzenia za służby ponadnormatywne oraz nagrody dla wyróżniających się policjantów.  

7.7 PRZEDSIĘBIORCY 

Przeważającym przedmiotem działalności przedsiębiorstw na terenie Miasta Podkowa Leśna, 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,  
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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.  

482 15 
zarejestrowanych przedsiębiorców, którzy jako 

główne miejsce wykonywania działalności 

wskazali Miasto Podkowa Leśna 

494 – 2019 r. 

nowych przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski 

w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 

20 – 2019 r. 

 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2020 r. była najczęściej działalność 

usługowa i handlowa. Działalność o tym profilu przeważała również, którzy w sprawozdawanym roku 

wyrejestrowali prowadzoną działalność. 

Należy jednak nadmienić, że powyższe dane mogą być niepełne, gdyż istnieje możliwość realizacji 

wniosków w dowolnym urzędzie lub za pomocą profilu zaufanego przedsiębiorcy. 

Warto nadmienić, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i związanym z nim ograniczeniem 

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 30/2020 

z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez 

wprowadzenie zasad obniżenia lub zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości 

gminne. W okresie od marca do maja 2020 r. lokalni przedsiębiorcy, którzy musieli czasowo 

zaprzestać prowadzenia działalności bądź ją ograniczyć, mogli wystąpić o obniżenie stawki czynszu 

bądź całkowite z niego zwolnienie. Z pomocy skorzystało siedmiu podkowiańskich przedsiębiorców.  

7.8 ODPADY KOMUNALNE 

1.627 Mg 40% 450 kg 
ilość odpadów komunalnych 

odebranych w 2020 r. 

1.601 Mg – 2019 r. 

udział odpadów zmieszanych  

w odpadach ogółem 

44% – 2019 r. 

średnia ilość śmieci 

wyprodukowanych przez 

jednego zadeklarowanego  

w systemie mieszkańca  

 

W 2020 r. odebrano 398,9412 Mg selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 

Recyklingowi materiałowemu poddano 392,3472 Mg odpadów stanowiących źródło surowców  

tj. metali, papieru, tworzyw sztucznych i szkła. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł w 2020 roku 92,96%. Odnotowano zatem wzrost  

w stosunku do roku 2019, gdy poziom recyklingu wyniósł 87,31%. 
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1.378.996,06 zł 
koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2020 r. 

1.298.451,33 zł – 2019 r. 

 

Kwota, która wpłynęła do budżetu miasta z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów od 

mieszkańców, nie wystarczyła do zbilansowania systemu; musiano do niej dołożyć ok. 100 tys. zł. 

Warto również nadmienić, że w ciągu dwóch lat koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

wzrósł dwukrotnie. W 2018 r. wydatkowano na ten cel 713.105,47 zł. 

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Podkowa Leśna  

w 2020 r. odpowiedzialna była firma: Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. Miesięczne 

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie w stosunku do roku 2019. 

Omawiany rok był rokiem wyrównującym zużyte m3 wody, z tymi zadeklarowanymi przez 

mieszkańców. Wiele osób dokonało korekty deklaracji, natomiast właściciele nieruchomości, którzy 

nie dokonali zmian, zostali wezwani do zmiany dokumentu będącego podstawą do naliczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na przełomie sierpnia i września 2020 roku zostały 

wysłane wezwania do dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 maja do  

dnia 31 grudnia 2019 roku w liczbie172.Po odebraniu wezwań przez mieszkańców różnice metrów 

zadeklarowanych a zużytych w roku 2019 zostały opłacone na podstawie obowiązującej stawki 9,00 zł 

za metr sześcienny zużytej wody. Natomiast odwołań od odebranych wezwań było 15 i w większości 

były to zmiany w wyliczonych metrach zużytych wody. Różnica w wyliczonych metrach średniego 

zużycia wody a zadeklarowanych do opłaty wynikała ze zużycia wody na cele ogrodowe, gdzie do 

Urzędu Miasta nie były podawane stany liczników ogrodowych w celu prawidłowego rozliczenia 

wody, jak i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W związku z niezłożeniem deklaracji przez pojedynczych właścicieli nieruchomości położonych  

w Podkowie Leśnej zostały wszczęte postępowania naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w liczbie 53. Po otrzymaniu niniejszych wezwań właściciele nieruchomości dokonali 

złożenia 17 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniających 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości poskładali również 

oświadczenia i wyjaśnienia dotyczące większego zużycia wody w okresie od dnia 1 maja 2019 roku 

do dnia 31 grudnia 2019 roku, i w związku z tym Burmistrz Miasta wydał 23 decyzje umarzające 

wszczęte postępowanie naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do 

właścicieli nieruchomości, których nie dokonali obowiązku złożenia zmiany deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały wydane decyzje naliczające opłatę za 

odbiór odpadów komunalnych w liczbie 30. 

W roku 2020 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przekazano trzy decyzje naliczające 

wydane przez Burmistrza Miasta– wszystkie zostały uchylone i przekazane do ponownego 

rozpatrzenia. Właściciele dwóch nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej złożyli deklaracje  

z zadeklarowaną ilością m3 zużytej wody, na podstawie której została naliczona odpłata za odbiór 

odpadów komunalnych, natomiast w trzeciej nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza, 

na którą jest podpisana indywidualna umowa na odbiór odpadów. 
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7.9 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

18 433 
liczba ogłoszonych postępowań przetargowych 

13 – 2019 r. 

liczba podpisanych umów 

na realizację zadań publicznych 

370 – 2019 r. 

 

Przedmiotem postępowań ogłoszonych w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych były:  

1) „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych miasta Podkowa Leśna”, 

2) „Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie 

pasywnym w Podkowie Leśnej”, 

3) „Zakup stacji pogodowej, profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych oraz drona 

z zestawem czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart 

Town” z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Sieć czujników wraz ze stacją pogodową”, 

Zadanie nr 2 – „Dron wraz z czujnikami umożliwiający analizę pyłów powstałych z kominów 

gospodarstw domowych””, 

4) „Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku ul. Modrzewiowej – do ul. Akacjowej w Podkowie 

Leśnej”, 

5) „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Podkowa Leśna”, 

6) „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””, 

7) „Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach 

projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town””, 

8) „Przebudowa ulicy Dębowej na odcinku Sosnowa-Bukowa w Podkowie Leśnej”, 

9) „Przebudowa ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej”, 

10) „Przebudowa ul. Grabowej w Podkowie Leśnej”, 

11) „Przebudowa ul. Mickiewicza w Podkowie Leśnej”, 

12) „Budowa małego toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej, toru skilltrack, placu odpoczynku 

wraz z jego wyposażeniem oraz dojść na działce 1/1 z obr. 0004 w Podkowie Leśnej przy 

ulicy Brwinowskiej 30”, 

13) „Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej”, 

14) „Przebudowa ul. Wróblej na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz ul. Sokolej w Podkowie Leśnej”, 

15) „Przebudowa ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej”, 

16) „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na 

terenie Miasta Podkowa Leśna”, 

17) „Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego 

uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta 

Podkowa Leśna”, 
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18) „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2021 r. 

do dnia 31.12.2021 r.”. 

W ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup stacji 

pogodowej, profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych oraz drona z zestawem czujników 

pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” z podziałem na 

zadania: Zadanie nr 1 – „Sieć czujników wraz ze stacją pogodową”, Zadanie nr 2 – „Dron wraz  

z czujnikami umożliwiający analizę pyłów powstałych z kominów gospodarstw domowych”, 

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy w zakresie dotyczącego Zadania nr 1.  

Zaś w zakresie Zadania nr 2 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. 

ustawy. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów podpisano 22 umowy.  

Postępowania dotyczące zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro 

przeprowadzano na podstawie Zarządzania Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia   

22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz Zarządzenia  

Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

7.10 SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

7.10.1 Czynności kancelaryjne 

8.196 927 
liczba pism, które wpłynęły do kancelarii Urzędu 

Miasta w 2020 r. 

8.613 – 2019 r. 

liczba pism przesłanych za pośrednictwem 

platformy ePUAP 

370 – 2019 r. 

 

W związku z trwającą pandemią koronawirusa rok 2020 był rekordowy w zakresie rozwoju e-usług 

oraz aktywności w sieci. Urząd Miasta odnotował wzrost liczby pism dostarczanych drogą 

elektroniczną –za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP. Ponad jedna czwarta 

spraw wszczętych przez Urząd Miasta w omawianym roku została zgłoszona drogą mailową. Bardzo 

dynamicznie wzrasta również zainteresowanie korespondowaniem z Urzędem Miasta  

z wykorzystaniem platformy ePUAP– już co dziesiąte pismo trafiające do Urzędu Miasta jest 

przekazywane za jej pośrednictwem. Z tego kanału komunikacji z Urzędem Miasta skorzystały 

głównie osoby pragnące złożyć dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności.  

W sprawozdawanym roku Urząd Miasta wysłał 9.699 pism za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

7.10.2 Decyzje administracyjne 

1) W 2020 r. wydano 12 decyzji administracyjnych, od których służy odwołanie do Wojewody 

Mazowieckiego. Decyzje te dotyczą zadań zleconych miastu, tj.: zadań z zakresu Urzędu 

Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz spraw obronnych. Decyzje wydano w terminie.  

2) W tym samym roku wydano 3.004 decyzje administracyjne, od których służy odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W 89% decyzje dotyczyły spraw podatkowych. 
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Decyzje wydano w terminie. Od pięciu decyzji wniesiono odwołanie, cztery decyzje zostały 

uchylone, a sprawy przekazane do ponownego rozpatrzenia. 

7.10.3 Zatrudnienie w Urzędzie Miasta 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna na pierwszy oraz ostatni dzień 2020 r. 

przedstawia Tabela 17. 

Tabela 17 Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta w 2020 r. 

 Stan na dzień 1 stycznia 2020 r. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Zatrudnienie ogółem [os.] 36 41 

Pracownicy na stanowiskach 

urzędniczych (w tym na 

stanowiskach kierowniczych) 

[os.] 

27 

 

w tym: 

- dwie osoby w niepełnym wymiarze, 

- jedna osoba na urlopie 

wychowawczym 

32  

 

w tym: 

- dwie osoby w niepełnym 

wymiarze, 

- dwie osoby na urlopie 

rodzicielskim i wychowawczym 

Pracownicy na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi (w tym 

pracownicy gospodarczy) [os.] 

9 9 

 

Wzrost zatrudnienia na koniec 2020 roku wynikał z  konieczności zatrudnienia pracownika na 

stanowisku radcy prawnego oraz konserwatora, a także konieczności zatrudnienia jednego pracownika 

na stanowisko urzędnicze w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika realizującego zadania  

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Ponadto zatrudniono dwóch pracowników na 

etaty nieobsadzone. Nabory na nieobsadzone stanowiska były przeprowadzane wielokrotnie z uwagi 

na brak kandydatów lub zgłaszanie się osób niespełniających wymagań niezbędnych wynikających  

z ogłoszeń naboru.  

W 2020 roku przeprowadzono 18 naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w miejsce osób, które  

zrezygnowały z pracy, lub na nieobsadzone stanowiska. W wyniku naborów zatrudniono pięć osób. 

Rozpiętość wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta [zł] według stanu na grudzień 2020 r. 

przedstawia Wykres 7. 
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Wykres 7 Rozpiętość wynagrodzeń zasadniczych pracowników Urzędu Miasta wg stanowiska 

 

Poza wynagrodzeniem zasadniczym w skład wynagrodzenia pracowników samorządowych wchodzą 

również dodatki funkcyjne, które przysługują osobom zatrudnionym na stanowiskach kierownika 

referatu (1.400 zł), zastępcy kierownika referatu/USC (od 400 do 800 zł) oraz głównego specjalisty 

(od 400 do 1.275 zł).  

Osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi, tj. pomocy administracyjnej oraz 

robotnika gospodarczego, dostają ponadto premię w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego.  

W uzasadnionych przypadkach przedmiotowa premia może zostać zwiększona do maksymalnie 50% 

wysokości wynagrodzenia zasadniczego.  

7.10.4 Zarządzenia Burmistrza Miasta 

W 2020 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wydał 150 zarządzeń dotyczących następujących 

dziedzin. 

   

40 
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22 
zarządzenia przetargowe 

11 
zarządzeń oświatowych 

9 
zarządzeń z zakresu 

gospodarowania 

nieruchomościami 

 

Pozostałe zarządzenia dotyczyły m.in. konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz spraw związanych z organizacją i przebiegiem wyborów. Treść 

zarządzeń publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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 dokumentacji w urzędzie oraz platforma ePUAP). 

Na początku roku Burmistrz Miasta przyjmował mieszkańców i interesantów zwyczajowo,  

codziennie (po wcześniejszym umówieniu), a w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki, natomiast 

kierownicy referatów w miarę potrzeb od poniedziałku do piątku. W czasie pandemii Burmistrz 

Miasta był dostępny dla mieszkańców średnio co tydzień poprzez dyżur telefoniczny. W Biuletynie 

Informacji Publicznej publikowany jest szereg informacji publicznych, w tym fakultatywnie rejestry 

umów zawartych przez Miasto Podkowa Leśna 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 Podkowa Leśna”, 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. 

W roku 2020 odbyło się jedenaście spotkań Burmistrza Miasta z mieszkańcami. W czasie pandemii, 

ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, cztery ze spotkań były prowadzone 

online w formie live chatu. 

Tematyka spotkań była następująca: 

1) Warsztat nt. jakości powietrza w ramach projektu Podkowa Leśna = Human Smart Town 

(spotkanie zrealizowane w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”) – 

23.01.2020 r., 

2) Aleja Lipowa – 29.02.2020 r., 

3) Strefa płatnego parkowania (spotkanie online) – live chat 27.05.2020 r., 

4) Sport w Podkowie Leśnej (spotkanie online) – live chat 02.06.2020 r., 

http://www.podkowalesna.pl/
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5) Budowa dróg w Podkowie Leśnej (spotkanie online) – live chat 17.06.2020 r., 

6) przebudowa stawu w Parku Miejskim i możliwe konsekwencje spowodowane działaniami 

Stowarzyszenia Dendropolis, w tym przekształcenia roku Rs-11 w rzekę – live chat 

24.06.2020 r.,  

7) przebudowa stawu w Parku Miejskim i możliwe konsekwencje spowodowane działaniami 

Stowarzyszenia Dendropolis, w tym przekształcenia roku Rs-11 w rzekę  – 25.06.2020 r.,  

8) projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Podkowa Leśna – dyskusja publiczna 03.09.2020 r.,  

9) Strategia elektromobilności – 12.10.2020 r.,  

10) Strategia elektromobilności – 19.10.2020 r., 

11) Konsultacje społeczne w/s skrzyżowań równorzędnych (spotkanie online). 

Publiczne spotkania są zwyczajową formułą konsultowania z mieszkańcami ważnych spraw 

dotyczących miasta i niezmiennie cieszą się zainteresowaniem. 

 
Rysunek 59 Warsztaty nt. jakości powietrza 

 
Rysunek 60 Warsztaty nt. jakości powietrza 

 

7.11 KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

W 2020 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła dwie planowe, 

rzeczowe i finansowe kontrole 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. 

Zakończono również „Kontrolę procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia 

wybranych zamówień publicznych w szczególności zamówienia pn. „Przebudowa zbiornika wodnego 

na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej” przez Urząd Miasta Podkowa Leśna,  prowadzoną 

przez Centralne Biuro Śledcze w okresie od dnia 16 października 2019 r. do dnia 1 lipca 2020 r.  

7.12 DOTACJE 

7.12.1 Aplikowanie 

W 2020 r. Miasto Podkowa Leśna aktywnie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych – zarówno 

europejskich, jak i krajowych. Łącznie złożono 15 wniosków: 

1) Termomodernizacja budynku publicznego przedszkola w Podkowie Leśnej z wymianą 

wyposażenia na energooszczędne– wniosek na Pożyczkę Energetyczną został złożony  

w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Agencji 
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Energetycznej Sp. z o.o. Preferencyjna pożyczka została udzielona.  Na dzień 31 grudnia 2020 

r. otrzymano kolejną ratę pożyczki.  

2) Zdalna Szkoła – wniosek został złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wniosek uzyskał dofinansowanie i został 

zrealizowany. 

3) Zdalna Szkoła Plus – wniosek został złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wniosek uzyskał dofinansowanie i został 

zrealizowany. 

4) Modernizacja pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Podkowie 

Leśnej – wniosek złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w ramach konkursu pn. „Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni 

Przedmiotowych”. Konkurs został unieważniony, ale wnioski złożone w konkursie (w tym 

podkowiański) weszły w skład projektu pozakonkursowego, realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski w partnerstwie z samorządami. Zadania planowane do realizacji w MPDSPP 

zostaną zrealizowane w projekcie pozakonkursowym. 

5) Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej – wniosek złożono 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wniosek uzyskał dofinansowanie i został 

zrealizowany. 

6) Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Podkowie Leśnej – wniosek złożono  

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania  

i został umieszczony na liście rezerwowej. 

7) Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy szkole publicznej w Podkowie Leśnej – wniosek 

złożono w ramach programu „Sportowa Polska 2020” do Ministerstwa Sportu. Wniosek nie 

uzyskał dofinansowania. 

8) E-usługi dla Podkowian – wniosek złożono w ramach działania 2.1.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wniosek uzyskał 

dofinansowanie. 

9) Utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Łosicach i Podkowie Leśnej – wniosek został 

złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 

10) Pierwszy nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – złożono wniosek na remont 

ulicy Mickiewicza i ulicy Sasanek. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Wnioski w RFIL nie 

posiadają nazw własnych oraz składane są do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego. 

11) Drugi nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wniosek na budowę instalacji PV  

o mocy 160kWp oraz miejsc ładowania pojazdów elektrycznych. Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania. 

12) Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej – wniosek składany w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych do Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek został ujęty na liście rezerwowej. 

13) Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Warszawy – wniosek składany do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek został 

rekomendowany przez Radę Oceniającą do realizacji. Obecnie trwa jego ocena w Urzędzie 

Marszałkowskim. 

14) Rozbudowa Pumptracka w Podkowie Leśnej – wniosek składany do Lokalnej Grupy Działania 

„Zielone Sąsiedztwo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

https://bom.mazovia.pl/projekt/215
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Wniosek został rekomendowany przez Radę Oceniającą do realizacji. Obecnie trwa jego 

ocena w Urzędzie Marszałkowskim. 

7.12.2 Pozyskane dotacje 

W 2020 r. pozyskano sześć dofinansowań zewnętrznych w łącznej kwocie 2.136.064,67 zł oraz  

niskooprocentowany instrument zwrotny w formie pożyczki o oprocentowaniu stałym na poziomie 

0,22% w skali roku w wysokości 10.000.000,00 zł. Dotację otrzymały następujące projekty: 

1) Termomodernizacja budynku publicznego przedszkola w Podkowie Leśnej z wymianą 

wyposażenia na energooszczędne 

Program: Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego 

Działanie: Pożyczka Energetyczna 

Nr i data umowy: ENERG/1/04/2020 z dnia 21.09.2020 

Termin realizacji 

projektu: 

01.06.2020 – 30.09.2021 

Wartość całkowita: 11.898.612,54 zł 

Wartość pożyczki: 10.000.000,00 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

Projekt obejmuje termomodernizację budynku publicznego przedszkola w Podkowie Leśnej oraz 

wymianę wyposażenia na energooszczędne. 

Cel projektu: 

Oddanie do użytku nowoczesnego przedszkola miejskiego w formie budynku pasywnego. Cel główny 

zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych: 

a) rozbiórkę istniejącego budynku, który nie spełnia wymaganych norm technicznych, 

b) budowę pasywnego budynku w formie modułowej, 

c) instalację odnawialnych źródeł energii, 

d) zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

 

2) Zdalna Szkoła 

Program: Zdalna Szkoła 

Nr i data umowy: 1375/2020 z dnia 4.05.2020 r. 

Termin realizacji 

projektu: 

05.05.2020 – 04.11.2020 

Wartość całkowita: 60.000,00 zł 

Wartość dofinansowania: 60.000,00 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

W ramach projektu zostało zakupionych 25 komputerów dla uczniów i nauczycieli, które następnie 

zostały przekazane do szkół. Szkoły na czas pandemii zostały upoważnione do tymczasowego 

przekazania (powierzenia) komputerów uczniom i nauczycielom w potrzebie. Po powrocie do nauki 
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tradycyjnej, komputery zasilą szkolne pracownie komputerowe. Spośród 25 komputerów, 15 trafiło do 

szkoły publicznej zaś 10 do szkoły niepublicznej.  

Cel projektu: 

Wsparcie zdalnej nauki.  

 

3) Zdalna Szkoła Plus 

Program: Zdalna Szkoła Plus 

Nr i data umowy: 529-180-92-80 z dnia 2.07.2020 

Termin realizacji 

projektu: 

03.07.2020 – 02.01.2021 

Wartość całkowita: 34.724,67 zł 

Wartość dofinansowania: 34.724,67 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

W ramach projektu zostało zakupionych 12 komputerów dla uczniów i nauczycieli, które następnie 

zostały przekazane do szkół. Szkoły na czas pandemii zostały upoważnione do tymczasowego 

przekazania (powierzenia) komputerów uczniom i nauczycielom w potrzebie. Po powrocie do nauki 

tradycyjnej, komputery zasilą szkolne pracownie komputerowe. Spośród 12 komputerów, osiem 

trafiło do szkoły publicznej zaś cztery do szkoły niepublicznej.  

Cel projektu: 

Wsparcie zdalnej nauki. 

4) Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej  

Program: Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 

Nr i data umowy: W/UMWM-UU/UM/PZ/2633/2020 z dnia 13.05.2020 r. 

Termin realizacji 

projektu: 

28.04.2020 – 16.11.2020 

Wartość całkowita: 125.460,00 zł 

Wartość dofinansowania: 62.730,00 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

W ramach projektu zostało zakupionych 10 tablic LED, z czego cztery sztuki o wymiarach 100x130 

cm zaś pozostałe sześć tablic o wymiarach 100x100cm. Tablice służą wyświetlaniu informacji 

dostarczanych przez system pomiaru jakości powietrza, który został sfinansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wsparcie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie poprzez wyświetlanie 

wartości pomiarowych w newralgicznych punktach gminy. 
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5) Modernizacja pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej  

w Podkowie Leśnej  

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

 

Ogólny opis projektu: 

W ramach projektu pracownia informatyczna zostanie doposażona w następujący sprzęt: 

a) 26 krzeseł, 

b) 26 stanowisk komputerowych o następujących  parametrach:  

▪ procesor Intel Core  i5, 

▪ pamięć RAM 8GB, 

▪ dysk twardy SSD 256gb, 

▪ system operacyjny Windows 10 Professional, 

▪ karta sieciowa LAN 10/100/1000, 

▪ monitor 19,5", 

▪ klawiatura + mysz, 

▪ słuchawki komputerowe, 

▪ pakiet biurowy MS Office dla edukacji [dedykowany do szkół – licencja 

jednorazowa], 

c) monitor interaktywny Avtek Touchscreen 5 LITE 65. 

Oprócz zakupu sprzętu przeprowadzone zostaną również szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów.  

Cel projektu: 

Wsparcie zdalnej nauki. 

6) E-usługi dla Podkowian 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

Nr i data umowy: RPMA.02.01.02-14-e649-20 z dnia 19.02.2021 r. 

Termin realizacji 

projektu: 

19.02.2021 – 30.09.2022 

Wartość całkowita: 1.382.760,00 zł 

Wartość dofinansowania: 1.105.000,00 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

W ramach projektu Miasto Podkowa Leśna wdroży system umożliwiający świadczenie e-usług na 

rzecz mieszkańców. Szczegółowo projekt opisany został w Biuletynie Miasta w sierpniu 2020. 

Cel projektu: 

Rozwój e-usług dla mieszkańców. 

7) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
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Nr i data umowy: Nie dotyczy 

Termin realizacji 

projektu: 

06.08.2020 – 30.11.2020 

Wartość całkowita: 888.786,88 zł 

Wartość dofinansowania: 873.610,00 zł 

 

Ogólny opis projektu: 

W ramach projektu Miasto Podkowa Leśna zmodernizowało nawierzchnię na ulicy Mickiewicza.  

Cel projektu: 

Rozwój e-usług dla mieszkańców.  

7.12.3 Realizacja 

W roku 2020 znaczny wysiłek włożono w pozyskiwanie nowych projektów oraz realizację projektów 

dofinansowanych w latach poprzednich, w tym rozliczanie wniosków o płatności częściowe oraz 

całkowite. 

Projekty, które były realizowane, to: 

1) Niska emisja w Podkowie Leśnej – program współfinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W roku 2020 

kontynuowano prace dot. kotłowni do zasilania centralnego ogrzewania w budynku 

komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29. Opóźnieniu uległa realizacja części 

termomodernizacyjnej projektu z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2) 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 2020 oddano do użytku 

ścieżkę rowerową. Niestety ze względu na zablokowanie inwestycji, nie powstała ścieżka 

wzdłuż Alei Lipowej, chociaż przetarg na Wykonawcę uruchomiono jeszcze w 2019 roku.  

3) 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 2020 r. 

projekt był na etapie wyboru Wykonawcy przez Lidera.  

4) Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych – projekt ten 

bazuje na pozytywnym odbiorze projektu realizowanego w 2019 roku pn. „Aktywny Senior”. 

Niestety w roku 2020 ze względu na pandemię nie udało się uruchomić zajęć. Miasto 

zamierza wydłużyć realizację projektu (przy założeniu uzyskania akceptacji Urzędu 

Marszałkowskiego). 

5) Gepard 2 – projekt polegał na opracowaniu strategii elektromobilności oraz przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych. Dokument został opracowany pod koniec roku 2020. Obecnie czeka 

na przedłożenie Radzie Miasta do zatwierdzenia. 

6) 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 2020 uruchomiono system pomiaru jakości powietrza, kontynuowano 
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zajęcia w ramach Smart Mobilne Laboratorium oraz inwentaryzację źródeł ciepła w mieście,  

a także rozpoczęto prace nad strategią Smart Cities.  

7) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Miasto Podkowa Leśna zrealizowało modernizację 

ul. Mickiewicza ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. 

8) Zdalna Szkoła – w roku 2020 zrealizowano projekt polegający na zakupie 25 laptopów do obu 

podkowiańskich szkół podstawowych. Wniosek rozliczono oraz uzyskano zatwierdzenie 

rozliczenia. 

9) Zdalna Szkoła Plus – w roku 2020 zrealizowano projekt polegający na zakupie dodatkowych 

12 laptopów do obu podkowiańskich szkół podstawowych. Wniosek rozliczono oraz uzyskano 

zatwierdzenie rozliczenia. 

7.13 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI 

Miasto Podkowa Leśna należy do następujących stowarzyszeń: 

 

Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem miast, 

które ma na celu wspieranie idei samorządu 

terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego  

i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. 

Organizacja opiniuje projekty nowo tworzonych 

ustaw i rozporządzeń oraz organizuje liczne 

szkolenia.  

Miasto Podkowa Leśna dołączyło do stowarzyszenia 

w drugiej połowie 2020 r. 

 

Stowarzyszenie wspierające samorząd regionalny  

w Obszarze Metropolitalnym Warszawy; składka 

członkowska za 2020 r. wyniosła 770,20 zł. 

W 2020 r. Burmistrz Miasta wraz z przedstawicielami 

podwarszawskich samorządów podejmowali 

zagadnienia z zakresu m.in. organizacji systemu 

gospodarki odpadami oraz płynności finansowej 

samorządów w trakcie pandemii koronawirusa. 

Wspólnie wypracowywali stanowiska, które następnie  

przedstawiali administracji rządowej.  

Warto nadmienić, że w omawianym roku 

stowarzyszenie zorganizowało akcję „Głosujesz? 

Zyskujesz” aby zachęcić mieszkańców gmin 

zrzeszonych w stowarzyszeniu do wzięcia udziału  

w wyborach prezydenckich.. Podkowa Leśna zajęła  

w akcji drugie miejsce, ustępując jedynie Gminie 

Michałowice.  
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Stowarzyszenie wspierające działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju ekonomicznego  

i społecznego gmin m.in. w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu; składka członkowska za 

2020 r. wyniosła 2.151,00 zł. 

W 2020 r. gminy skupione w stowarzyszeniu 

kontynuowały wspólną organizację imprez 

sportowych i kulturalnych, m.in. turnieju 

MazoviaCup, w którym uczestniczą uczniowie 

podkowiańskich szkół. Niestety, w związku  

z sytuacją epidemiologiczną, wiele z zaplanowanych 

wydarzeń zostało odwołanych.  

 
Stowarzyszenie wspierające idee rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzą - 

służy wymianie doświadczeń pomiędzy zrzeszonymi 

samorządami; składka członkowska za 2020 r. 

wyniosła 363,50 zł. 

 

Stowarzyszenie określające cele współpracy 

Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka; brak 

składki członkowskiej w 2020 r. 

Gminy nie podejmowały wspólnych inicjatyw od 

czasu zakończenia projektu w 2017 r.  

 

Stowarzyszenie zrzeszające gminy, osoby fizyczne  

i prawne oraz organizacje pozarządowe, działające na 

rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  

i małych miast; składka członkowska za 2020 r. 

wyniosła 1.817,50 zł. 

W 2020 r. Miasto Podkowa Leśna złożyło dwa 

wnioski o dofinansowanie realizacji zadań 

inwestycyjnych w ramach konkursów ogłoszonych 

przez LGD.  

 
Stowarzyszenie wspiera ideę samorządności lokalnej, 

podejmuje działania przyczyniające się do 

gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – 

miasteczek; składka członkowska za 2020 r. wyniosła 

1.500,00 zł. 

Na koniec sierpnia 2020 r. Rada Miasta podjęła 

decyzję o wystąpieniu ze stowarzyszenia. 

Wykorzystane logotypy pochodzą ze stron internetowych poszczególnych stowarzyszeń.  
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7.14 GMINA W RANKINGACH I KONKURSACH 

W 2020 r. Miasto Podkowa Leśna otrzymało następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) I miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Fundacji 

Naukowej Evidence Institute „Miejsca sprzyjające edukacji”, 

2) wyróżnienie dla Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego za innowacyjne działania  

w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód  

w obszarze budownictwa drogowego, w europejskim konkursie Innovation in Politics 

(Innowacje w Polityce), 

3) VI miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-

wiejskich, 

4) III miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich 

za najlepsze zarządzanie finansami. 
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8 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Muszę przyznać, że z niecierpliwością czekałem na rozpoczęcie 2020 roku. W budżecie miasta 

zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji, których podkowianie wyczekiwali od lat. 

Mowa o rewitalizacji Alei Lipowej oraz budowie przedszkola. 

Właściwe przygotowanie tych przedsięwzięć było długotrwałym procesem. Wielowątkowe dyskusje, 

również z udziałem ekspertów, analizy potrzeb, ale też możliwości finansowych, konsultacje 

rozwiązań projektowych prowadzące do wyboru docelowego rozwiązania, uzgodnienia z instytucjami, 

a wreszcie uzyskanie prawomocnych pozwoleń na realizację. Wszystko po to, aby w sposób możliwie 

optymalny pogodzić oczekiwania mieszkańców z uwarunkowaniami przyrodniczymi, chronionymi 

wartościami zabytkowymi oraz otoczeniem prawnym.  

Z przykrością i niezrozumieniem przyjąłem zatem informację, że kilkuosobowa grupa mieszkańców – 

tych samych, którzy zablokowali przebudowę stawu w Parku Miejskim – dopuszczając się 

manipulacji faktów podjęła próbę wstrzymania rewitalizacji Alei Lipowej. Jak się później okazało, 

była to próba skuteczna. Postępowanie administracyjne w sprawie objęcia Alei Lipowej 

indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, wszczęte z inicjatywy ww. grupy, nie zakończyło się do 

dziś. Niektórzy właściciele posesji położonych przy ul. Lipowej wciąż mają problem z dotarciem do 

własnego domu po intensywnych opadach deszczu, w części spacerowej wciąż parkują samochody,  

a miasto bezpowrotnie utraciło pozyskane na ten cel dofinansowanie w wysokości 671.058,48 zł oraz 

poniosło dodatkowe koszty związane z zerwaniem umowy z wykonawcą. W dalszym ciągu nie 

wiadomo, czy uda się rozliczyć cały projekt realizowany w partnerstwie gmin. Najbardziej smuci 

jednak fakt, że z każdym kolejnym rokiem coraz trudniej będzie powstrzymać postępującą degradację 

substancji przyrodniczej i zachować Aleję Lipową dla przyszłych pokoleń. 

Wszyscy wiemy, że dużo prościej jest się zmobilizować, gdy chcemy wyrazić swoje niezadowolenie  

i zaprotestować przeciw jakiemuś rozwiązaniu. Dlatego też chciałbym jeszcze raz podziękować 

wszystkim mieszkańcom, dla których dobro miasta nie jest obojętne, i którzy zaangażowali się  

w oddolne inicjatywy dążące do podjęcia zawieszonych prac związanych zarówno z rewitalizacją Alei 

Lipowej, jak i przebudową stawu w Parku Miejskim. Okazane przez Państwa wsparcie utwierdziło 

mnie w przekonaniu o słuszności kierunku obranych działań i dodało energii w dalszej walce o ich 

realizację.  

Rok 2020 już zawsze będziemy wspominać jako czas niepewności, coraz to nowych ograniczeń, 

przymusowej izolacji i konieczności przedefiniowania naszej codzienności. Nie inaczej wyglądało to  

z perspektywy osoby zarządzającej gminą. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymagała podjęcia 

szybkich decyzji – zarówno tych doraźnych, jak i perspektywicznych. Jeszcze w marcu uruchomiłem 

rezerwę kryzysową i zdecydowałem o zakupie maseczek oraz płynów do dezynfekcji, które były 

następnie dystrybuowane do podkowiańskich gospodarstw domowych. Wiedząc w jak ciężkiej 

sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy postanowiłem ułatwić im przetrwanie tego trudnego okresu 

poprzez obniżkę bądź zwolnienie z czynszu za najem i dzierżawę gminnych nieruchomości. 

Miasto nie mogło przejść w tryb uśpienia i zawiesić wszystkich podejmowanych działań. 

Kontynuowano zapoczątkowane rok wcześniej zadania na rzecz poprawy jakości powietrza;  

na realizację części z nich udało się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie. W styczniu, we współpracy 

z lokalnym stowarzyszeniem, zorganizowano spotkanie warsztatowe z mieszkańcami nt. znaczenia 

monitoringu jakości powietrza. Wśród prelegentów znaleźli się Piotr Siergiej – rzecznik Polskiego 

Alarmu Smogowego, Jakub Jędrak – fizyk, członek Polskiego Alarmu Smogowego oraz dr hab. inż. 

Rafał Rojczyk z Politechniki Częstochowskiej. W lutym Politechnika Warszawska rozpoczęła 

inwentaryzację źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Podkowie Leśnej. Na jesieni 

uruchomiono system monitoringu jakości powietrza składający się z 10 czujników, tablic LED 

służących wizualizacji wyników pomiarów oraz strony internetowej, na której każdy może odczytać 



 

 
 139 

aktualne wyniki pomiarów i zapoznać się z normami dla poszczególnych pomiarów. Udało się 

również uruchomić nabór na udzielenie dotacji celowej w programie „Podkowa Leśna zwalcza smog” 

w ramach którego wymieniono dwa pierwsze piece. Miasto zakończyło również wymianę źródeł 

ciepła w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29. Działania na rzecz jakości powietrza będą 

kontynuowane w kolejnych latach.  

W wakacje przystąpiono do prac związanych z budową nowego przedszkola. Sfinansowanie 

inwestycji o wartości 12 milionów złotych, przy całkowitym budżecie miasta stanowiącym 

trzykrotność tej kwoty, jest dużym wyzwaniem. Cieszy mnie zatem, że udało się pozyskać na ten cel 

preferencyjną pożyczkę, dzięki której budowa nowego obiektu nie przekreśliła realizacji innych zadań 

inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok. W połowie lipca na terenie przedszkola zorganizowano 

piknik rodzinny, a zarazem pożegnanie starego budynku. Kilka dni później rozpoczęły się prace 

rozbiórkowe. Roboty przeprowadzono tak sprawnie, że nie zdążyliśmy się obejrzeć, gdy stare 

przedszkole przeszło do historii. Trzy miesiące później na terenie działki stanęły pierwsze moduły,  

a wystarczyło kilka kolejnych nocy by ustawiono cały budynek. Przed końcem roku rozpoczęły się 

prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz przy elewacjach. We wrześniu 2021 r. obiekt będzie 

gotowy na przyjęcie dzieci. 

Zakończyła się budowa zespołu torów rowerowych typu pumptrack. Teren, który tak długo czekał na 

docelowe zagospodarowanie, zyskał nowe oblicze i nowe życie. Otwarcie pierwszego toru nastąpiło 

na początku wakacji, a drugiego – tuż przed końcem roku. Z infrastruktury korzystają zarówno dzieci  

i młodzież, jak i nieco starsi amatorzy aktywności na świeżym powietrzu. Chyba nikt się nie 

spodziewał, że obiekt będzie się cieszył tak dużym powodzeniem. W kolejnym roku planujemy 

oddanie części działki w dzierżawę z przeznaczeniem pod punkt świadczący usługi gastronomiczne. 

W budżecie miasta udało się również wygospodarować środki finansowe na przebudowę dróg; 

ostatecznie nową nawierzchnię zyskało ponad trzy kilometry podkowiańskich ulic. Nie zabrakło 

również nowej zieleni – uzupełniono nasadzenia w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a także 

zagospodarowano pasy przyuliczne po zakończeniu przebudowy ul. Helenowskiej.  

Rewitalizacja Alei Lipowej nie była niestety jedynym przedsięwzięciem, którego nie udało się 

zrealizować. Po raz kolejny jestem zmuszony stwierdzić, że nie było możliwości dokończenia 

przebudowy stawu w Parku Miejskim. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła również dokończenie 

procedury uchwalania nowego Studium. Wyłożenie projektu dokumentu do publicznego wglądu, 

początkowo planowane na koniec pierwszego kwartału 2020 r., musiało zostać odłożone w czasie.  

Wiele osób chciałoby zapewne zapomnieć o minionym roku. Patrząc z perspektywy kilku miesięcy, 

które upłynęły od jego zakończenia, i mając na uwadze niesprzyjające okoliczności wydaje mi się,  

że był to dobry rok dla Miasta Podkowa Leśna. 

 

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna  
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