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Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” 

 
 
 
 W związku realizacją Umowy o partnerstwie dla Projektu pn.: „Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 
poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach  działania na rzecz rozwoju miast przez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego zawartą dnia 13 marca 
2013 roku z Gminą Brwinów oraz Miastem Milanówek przedstawiamy do zatwierdzenia 
przez Radę Miasta Podkowa Leśna dokument strategiczny dla obszaru trzech gmin 
Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej pn.: „Zintegrowana strategia rozwiązywania 
problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. 
 „Zintegrowana strategia społeczna……”   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 zawiera część diagnostyczną  opartą o duże 
przekrojowe badania społeczne obszaru PTO zarówno ilościowe jak i jakościowe, w której 
zamieszczona została pogłębiona analiza sytuacji społecznej obszaru PTO. Diagnoza ta 
stała się podstawą do stworzenia części  strategiczno-operacyjnej dokumentu zawierającej 
omówienie  głównych problemów obszaru PTO, analizę SWOT, a także wyznaczenie celów 
ogólnych i szczegółowych w zakresie polityki Społecznej w perspektywie czasowej do 2020 
roku. Strategia jest  dokumentem planistycznym kierunkowym przyczyniającym się wraz                 
z pozostałymi strategiami wypracowanymi w Projekcie do uzyskania zrównoważonego 
rozwoju na terenie PTO. 
 Konieczność zatwierdzenia przez Rady Miejskie Gmin Partnerów Projektu PTO 
wynika z Planu Wdrażania Projektu będącego załącznikiem do Umowy z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015 roku na realizację Projektu pt. „Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 
poprzez współpracę w zakresie polityki Społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunikacji” oraz z Analizy Wykonalności tego Projektu. 
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