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

19 kwietnia 2016 roku 

(będącym wspólnych posiedzeniem komisji merytorycznych Rad Miasta Podkowy Leśnej, Milanówka  

i Brwinowa) w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4 

Porządek Posiedzenia (Podkowa Leśna): 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” – dyskusja, 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego 

adresowanego dla mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w 

szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej 

integracji, aktywności, bezpieczeństwa” – dyskusja. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 

Prządek Posiedzenia (Brwinów – gospodarz): 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Omówienie projektów uchwał dotyczących Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1) 

Pani Małgorzata Kucharska, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w 

Brwinowie otworzyła połączone posiedzenie komisji gminy Brwinów, miasta Podkowa Leśna i miasta 

Milanówka. Przedstawiła Pana Macieja Szmyta – przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i 

Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie oraz gości Panią Olgę Jarco – przewodniczącą 

Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta w Podkowie Leśnej oraz Pana 

Waldemara Parola – przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta 

Milanówka. Bardzo serdecznie przywitała gości: Panią Małgorzatę Trębicką, przewodniczącą Rady 

Miasta Milanówka, Pana Grzegorza Smolińskiego, przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna 

oraz Pana Sławomira Rakowieckiego, przewodniczącego Rady Gminy Brwinów, burmistrza Brwinowa 

Pana Arkadiusza Kosińskiego oraz wszystkie zainteresowane osoby. Stwierdziła quorum i przeszła do 

kolejnego punktu posiedzenia, czyli przedstawienie porządku obrad (punkt 2 porządku obrad 

gospodarzy). 

Na posiedzeniu obecny był cały skład Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych (7 

członków – lista w teczce Komisji). 

Punktem 3 zaplanowanego posiedzenia było omówienie projektów uchwał dotyczących 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – projekt uchwały ws. przyjęcia „Planu marketingu 

społecznego adresowanego dla mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na 

celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej 

integracji, aktywności, bezpieczeństwa” oraz projektu uchwały ws. przyjęcia „Zintegrowanej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 



Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.  Punkt 4. przewidywał sprawy wniesione i wolne wnioski, 

oraz punkt 5. zamknięcie posiedzenia.  

Przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie złożyli serdeczne podziękowania w imieniu 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie i Komitetu Obchodów 60-lecia Liceum 

Ogólnokształcącego burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej w Brwinowie za dofinansowanie 

uroczystości obchodów 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, która odbyła się 16 kwietnia 2016 wraz z trzecim zjazdem 

absolwentów.   

Przewodnicząca podziękowała za wystąpienie przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego i 

przystąpiła do realizacji porządku posiedzenia. Poprosiła Pana Tadeusza Marczyka, kierownika 

projektu PTO o zabranie głosu i przedstawienie projektów uchwał. W wystąpieniu p. Marczyk 

podkreślił cel spotkania, jakim było zarekomendowanie dwóch dokumentów o tematyce społecznej, 

które powstały w wyniku jednego z działań projektu PTO. Dodał, że wykonawcą projektu wybranym 

w trybie przetargowym została firma Lokalne Badania Społeczne z Warszawy, która wykonała część 

diagnostyczną, czyli badania ankietowe na terenie trójmiasta ogrodów i w ostateczności przedstawiła 

strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz plan marketingu. Oba dokumenty były 

konsultowane, zaś dokument Plan marketingu społecznego został przyjęty na ostatnim posiedzeniu 

Projektu PTO. Dokument ten został również oceniony przez zatrudnionego z zewnątrz eksperta – 

specjalisty badań społecznych, p. dr Iwonę Barszcz, obecną na posiedzeniu. 

Ad. 2 i 3) 

Pan Marcin Jóźko z firmy Lokalne Badania Społeczne zaprezentował Plan marketingu społecznego, jak 

dodał dokument ten jest obszerny, wielowątkowy i wielopłaszczyznowy. Pan Jóźko zaznaczył, że 

dokument powstawał na wielu etapach, a moment rozpoczęcia pracy przypadał na sierpień 2015 r. 

Proces powstawania dokumentu był uspołeczniony i partycypacyjny, czyli angażował udział 

partnerów społecznych wszystkich trzech gmin PTO, przedstawicieli instytucji publicznych, jak i 

organizacji pozarządowych, wszelkich środowisk które były zainteresowane i chciały się włączyć w 

przygotowaniu dokumentu. Prezentacja dotycząca „Planu marketingu społecznego” jest załącznikiem 

nr 1 do protokołu. 

Następnie Pan Krzysztof Martyniak przedstawił projekt „Zintegrowanej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów”, który jest próbą opisania perspektywy procesów społecznych, której realizacja 

jest przewidziana na 6 lat (załącznik nr 2). 

Na zakończenie prezentacji odbyła się dyskusja, w której poruszano takie kwestie jak m. in.: czas 

przewidziany na realizację strategii, podmiot odpowiedzialny za wdrażanie dokumentu, wskaźniki 

ewaluacyjne, określone w czasie cele, które wskazałyby czy dążymy w dobrym kierunku czy nie. 

Zaproszona na posiedzenie ekspert P. dr Iwona Barszcz odpowiedziała, że strategia nie przewiduje 

dat, gdyż dokument jest przyjmowany na określone lata. Wskaźniki powinny być monitorowane 

cyklicznie i takie założenie w strategii obowiązuje – monitorowanie roczne wskaźników. Rozszerzając 

swoją wypowiedź dodała, że jest to dokument strategiczny, czyli wskazujący na kierunek działań, 

natomiast nie zawiera harmonogramu wdrażania poszczególnych działań. Każda gminna obszarze 

PTO ma prawo sama uznać co dla niej jest priorytetem. Autorzy – eksperci z zewnątrz – nie mogą 

narzucać samorządom działań. Autor dokumentu, P. Marcin Jóźko dodał, że proces ewaluacji i 

monitorowania jest opisany w strategii. 

Wówczas głos zajął burmistrz Miasta Brwinowa, Pan Arkadiusz Kosiński, tłumacząc mechanizmy 

projektu. Działań jest wiele, a projekt potrzebny jest po to by, uwspólnić przedsięwzięcia i 



zaplanować je tak, by w przyszłości miały one jak największy sens. Strategia ma na celu pokazać nam 

horyzont działań, do czego powinniśmy dążyć. Burmistrz przedstawił główne założenia projektu PTO, 

wskazał podstawowe działania dotyczące całości zadań. Wspomniał, że wiele z tych zadań wymaga 

dookreślenia. W tym celu, w ramach realizacji tego projektu, odbywały się dość regularne spotkania z 

burmistrzami Milanówka i Podkowy Leśnej. Wówczas powstawał pomysł kilku dodatkowych 

przedsięwzięć, których na początku nie planowali. Projekt ma na celu zrealizowanie konkretnych 

celów, wskazań, które ta strategia pokazuje. Władzom wszystkich trzech gmin zależy na realizacji jak 

największej ilości celów opisanych w strategii. Na pytanie z Sali o źródła finansowania projektu, 

burmistrz Kosiński odpowiedział, że fundusze norweskie przewidywały 1,5 mln zł dofinansowania, co 

na 3 gminy jest stosunkowo niewielką kwotą. Burmistrz liczy na pozyskanie pieniędzy z innych źródeł 

poprzez wspólne składanie wniosków o dofinansowanie. Dodał, że analizy społeczne wykonane i 

zaprezentowane w strategii mogą być przydatne we wnioskach o dofinansowanie projektów 

miękkich. 

Radny Zbigniew Bartosik – gmina Brwinów wypowiedział się w kontekście pełnionej przez niego 

funkcji przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów. Zapytał autorów strategii o analizę dotyczącą 

propozycji finansowych związanych z założeniami projektu, wyjaśnił, że w strategii brakuje mu 

spojrzenia przez pryzmat budżetu (z uwzględnieniem kosztów działań społecznych w poszczególnych 

gminach). Pan Marcin Jóźko odpowiedział, że nie były wykonywane szczegółowe analizy efektywności 

kosztowej z racji tego, że w strategii nie mogły się one znaleźć. W rozdziale ewaluacji opisywane są 

kryteria efektywności rozumiane jako relacja kosztów do osiągniętych efektów. Zaznaczył, że 

głównymi źródłami finansowania projektu są roczne budżety gmin wszystkich trzech miejscowości 

oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych (główne założenia w rozdziale „Finansowanie 

działań objętych Planem” w strategii). 

Radna Sylwia Dąbrówka – Podkowa Leśna wyraziła swoje zaniepokojenie odnośnie przewidzianych w 

strategii wskaźników określonych w rozdziale ewaluacji i monitoringu. Stwierdziła, że podane 

wskaźniki są w sposób zbyt ogólny, a brak ilości wyjściowych powoduje to, że nie ma co do czego 

porównywać.  Ze zbyt ogólnego opisu ewaluacji nic nie wynika, ponadto stwarza potencjalną 

komplikację na późniejszym etapie realizacji strategii. Podała przykład opisu odpowiedzialności za 

zadanie, gdzie jest przytoczony podmiot odpowiedzialny za realizację zadania/źródło weryfikacji – 

zaznaczyła, że nie muszą to być tożsame podmioty. Pan Marcin Jóźko wytłumaczył, że fragment na 

który powołuje się radna wynika z uproszczonego schematu, który ma na celu odzwierciedlać całą 

strategię. Wynika to z uproszczenia, a nie porównywania tych dwóch zmiennych. 

Następnie głos zajął Tadeusz Marczyk, koordynator Projektu PTO wyjaśniając że zamówiony 

dokument w ramach Projektu ma poprawić spójność i współpracę na obszarze trzech gmin, co nie 

oznacza, że w każdej z tych gmin mamy dokładnie kopiować takie same zachowania i w każdej mamy 

realizować takie same programy. Jednym z części zadań które były realizowane w ramach tego 

Projektu było uszczegółowienie niektórych zadań operacyjnych dla poszczególnych gmin. We 

współpracy z OPS zostały plany każdej z gmin uszczegółowione tak, żeby na całym terenie PTO 

realizować tę politykę [społeczną], która jest dość ogólnie zakreślona w strategii. Odbiorcą strategii są 

nie tyle mieszkańcy, co samorządy i radni, którzy będą czerpali z dokumentu inspirację do działań, i 

wyboru z wielu celów tych działań na które będą chcieli położyć szczególny nacisk i na które będą 

chcieli przeznaczyć pieniądze. Dokument ma być inspiracją, jest on adresowany do władzy 

wykonawczej, burmistrzowie będą poprzez swoje możliwości realizowali określone działania, jak i do 

innych jednostek – organizacji pozarządowych, które na tym terenie działają. Plan marketingu, który 

jest dokumentem wewnętrznym trzech gmin, daje możliwość powstania instytucji jakim jest 

Stowarzyszenie PTO, aby te siły poszczególnych gmin skoordynować i żeby można było wybierać z 



tego wachlarza różnych działań, te działania na które będziemy chcieli w danym okresie położyć 

nacisk. 

Radny Andrzej Porowski – Podkowa Leśna zapytał czy Państwo prowadzili podobne projekty i w 

związku z tym jakie są potencjalne zagrożenia dotyczące takich projektów. Dopytał na ile podobne 

projekty zostały zrealizowane w sensie założeń strategicznych i jaki one mają wymiar dla 

mieszkańców. Prosił o porównanie do poprzednich zrealizowanych projektów. Pan T. Marczyk 

wtrącił, że jest koordynatorem Projektu PTO, które składa się z wielu działań, a działania społeczne są 

jednym z pięciu tych działań. Jego zadaniem było skoordynowanie tych działań i spowodowanie aby 

zespoły merytoryczne dedykowane do poszczególnych działań [tutaj społecznych] składające się z 

osób, które są specjalistami w zakresie pomocy społecznej chciały ze sobą współpracować i 

wypracować taki dokument. Dodał, że projektów realizowanych na poziomie działań społecznych nie 

prowadził. 

Pan Marcin Jóźko stwierdził, że współpraca międzygminna jest trudnym tematem, który nie zawsze 

się udaje i którego doświadczenia są bardzo różne – są zarówno dobre jak i złe praktyki. Dodał, że 

znają wiele doświadczeń dobrych i złych np. związanych ze strategiami Lokalnych Grup Działania – 

Lokalne Strategie Rozwoju, które często przygotowywali lub ewaluowali, bądź prowadzili jakieś 

działania w ramach LSR. Zwrócił uwagę, że warto docenić, że tak różne gminy jak trzy gminy PTO 

zechciały ze sobą współpracować, gminy różniące się wielkością, potencjałem czy dziedzictwem 

historycznym podjęły takie wyzwanie. Dodał, że z ich badań wynika, co z dotychczasowej współpracy 

PTO jest dobre, a co kulało – nie spełniało oczekiwań, tu autor miał na myśli przede wszystkim 

komunikację społeczną, która była doraźna, zwrócił uwagę na brak koordynacji, brak działań 

powtarzalnych, cyklicznych, które można by było rozpatrywać w ujęciu systemowym. Mając 

świadomość wszystkich plusów i minusów, które dostrzegli, te wszystkie dokumenty zostały 

zbudowane tak, żeby pokazać punkt dojścia, jak ta współpraca zdaniem autorów powinna wyglądać, 

tak by tych plusów dodatnich było więcej. Dr Iwona Barszcz dodała, że bardzo często jest tak, że 

partnerstwa są zawierane na potrzeby jakiegoś projektu, a więc doraźnie, i one z reguły mają 

mniejsze szanse przetrwania i faktycznie po realizacji projektu to partnerstwo upada. W tym 

przypadku bardzo istotne jest to, że jest to zintegrowana strategia trzech różnych obszarów – 

różnych pod kątem społecznym i kulturowym – a jednocześnie stwarza olbrzymią szansą by zrobić 

coś wspólnie. Dodała, że to tylko od nas zależy czy założenia zostaną zrealizowane. Zadaniem 

autorów było zebranie informacji od zainteresowanych (badania społeczne, fokusy, ankiety), 

skonsultowanie ich i wytyczenie strategicznych kierunków, bardzo istotnych dla tych trzech gmin – 

czyli realne potrzeby. Pan Marcin Jóźko dodał, że Plan marketingu społecznego był wyposażony w 

aneks, w którym zebrali zbiór dobrych praktyk dotyczących różnych działań i które są pokrewne do 

tych, które zaproponowali. Zachęcił do lektury dokumentu. 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w Brwinowie Pani Małgorzata Kucharska ogłosiła 5 

min przerwę. 

Pani Małgorzata Kucharska zarządziła głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał. Oddała 

głos przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Oldze Jarco. 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych RM Podkowa Leśna zwróciła 

się do członków Komisji w celu wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego projektu 

uchwały ws.  „utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. Wniosek został 

poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania punkt został przyjęty (głosowanie jednomyślne).  

Następnie Przewodnicząca KKOSiSS zwróciła się do członków Komisji w celu zaopiniowania projektów 

uchwał, będących tematem wspólnego posiedzenia, tj.: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju 



społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Nad pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 7 radnych, w wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto 

projekt uchwały.  

Kolejno głosowano nad pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Planu 

marketingu społecznego adresowanego dla mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

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

wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”. Nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały głosowało 7 radnych, w wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto projekt uchwały.  

W dalszej kolejności przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały ws. „utworzenia 

Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. Nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały głosowało 7 radnych, w wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto projekt uchwały. Na tym 

głosowanie się zakończyło. 

Gospodarz posiedzenia oddała głos przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu 

Rady Miasta Milanówka, który przeprowadził głosowanie nad projektami uchwał wśród członków 

Komisji. W wyniku obu głosowań projekty uchwał, będące tematem posiedzenia, zostały przyjęte 

przez Komisję.  

W ostatnim głosowaniu wzięli udział członkowie dwóch połączonych Komisji RM w Brwinowie. W 

wyniku głosowań pozytywnie zaopiniowano i przyjęto oba projekty uchwał. 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w Brwinowie Pani Małgorzata Kucharska zamknęła 

punkt 3 posiedzenia (zgodnie z porządkiem obrad gospodarzy). 

Ad 4) 

W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach radny Zbigniew Bartosik zwrócił się do burmistrza 

Miasta Brwinów zwracając uwagę na brak porządku wiosennego w miejscowości Kanie, zapytał kiedy 

można się spodziewać sprzętu oczyszczającego chodniki. Burmistrz Miasta Brwinowa odniósł się do 

zapytania, informując że od 3 tygodni ekipa sprzątająca pracuje i wkrótce powinna dotrzeć również 

do Kań. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem dalszych uwag Przewodnicząca Komisji Kultury, 

Oświaty i Sportu w Brwinowie Pani Małgorzata Kucharska bardzo serdecznie podziękowała obecnym 

za udział w posiedzeniu, które zaowocowało pomyślnym wynikiem głosowania. Następnie zamknęła 

wspólne posiedzenie komisji merytorycznych Rad Miasta Podkowy Leśnej, Milanówka i Brwinowa. 

 

Protokołowała: 

Olga Jarco 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


