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SPRAWOZDANIE 

z  dzia alno ci zespo u doradczego Rady Miasta Podkowa Le na do 
wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa 

 

1. Zespó  doradczy do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa 
zosta  powo any przez Rad  Miasta Podkowa Le na w dniu 28 czerwca 2012 r. w sk adzie 
13-osobowym, a jego zadaniem by o tak e wskazanie ród a finansowania wybranej 
koncepcji; Rada Miasta okre li a termin przedstawienia wniosków do 31 sierpnia 2012 r. 
Na stanowisko przewodnicz cej zosta a  powo ana radna Anna Dobrzy ska-Foss. 

 

2. Zespó  w okresie lipiec – sierpie  odby  6 spotka , w tym: 

2.1. Spotkanie I odby o si  w dniu 6 lipca 2012 r. i by o podzielone na dwie cz ci – 
cz onkowie Zespo u oraz kilku mieszka ców zapozna o si  z obiektem,                 
a nast pnie – w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – przedstawiona 
zosta a historia willi Jókawa (pan Oskar Koszutski) oraz  przebieg dyskusji na 
posiedzeniach komisji i Rady Miasta    o mo liwo ciach jej zagospodarowania 
(panowie radni  Maciej Foks i Grzegorz Smoli ski). Cz onkowie Zespo u, 
reprezentuj cy organizacje pozarz dowe, przedstawili stanowiska tych organizacji 
w przedmiotowej sprawie. Wszyscy cz onkowie Zespo u otrzymali projekt 
regulaminu zespo u doradczego; a dwóch cz onków – architektów zosta o 
poproszonych o zapoznanie si  z dokumentacj  dot. obiektu i przedstawienie 
informacji   o uwarunkowaniach prawno-budowlanych. Protokó  z I spotkania, 
przyj ty zosta  w dniu 18 lipca (7 g osów za, 1 przeciw) i stanowi za cznik nr 1 
(wraz z 3 za cznikami).  

2.2. Spotkanie II odby o si  w dniu 18 lipca 2012 r. i tak e zosta o podzielone na 
dwie cz ci – w pierwszej cz onkowie Zespo u wizytowali will  Aida, zapoznaj c 
si  z jej histori   i problemami techniczno-konserwatorskimi  remontu, a nast pnie 
– z udzia em mieszka ców – w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
wys uchali informacji o przebiegu dyskusji nad mo liwymi formami 
zagospodarowania willi Jókawa, jaka mia a miejsce podczas prac nad strategi  
rozwoju Podkowy Le nej do 2025 r. oraz zapoznali si  z mo liwo ciami  
finansowymi miasta wynikaj cymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej (pan 
Tomasz Potka ski). Zgodnie z ustaleniem z poprzedniego spotkania 
przedstawiona zosta a informacja o uwarunkowaniach prawnych obiektu (pani 
Ewa Ja kowiak-Leszczy ska), uznana przez cz  cz onków za niewystarczaj . 
Nast pnie zosta y  zaprezentowane w formie tabelarycznej wszystkie propozycje  
zagospodarowania willi Jókawa, jakie by y zg aszane podczas posiedze  organów 
Rady Miasta, organizacji pozarz dowych i w trakcie prac nad Strategi  rozwoju 
miasta. 
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Cz onkowie Zespo u, reprezentuj cy Stowarzyszenie Nova Podkova, Oddzia  
LOP w Podkowie Le nej oraz Komitet Obrony Willi Jókawa przedstawili projekt 
zagospodarowania obiektu na Centrum Historii, Turystyki i Informacji Miasta- 
Ogrodu Podkowy Le nej – dokument zostanie omówiony w pkt.3.1 poni szej 
informacji.   

Protokó  z II spotkania, przyj ty zosta  w dniu 28 sierpnia (7 g osów za ) i stanowi 
za cznik nr 2 (wraz z 7 za cznikami, w tym regulaminem pracy Zespo u, 
przyj tym po wprowadzeniu poprawek jednog nie w dniu 18 lipca). 

2.3. Spotkanie III odby o si  w dniu 31 lipca 2012 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich – przewodnicz ca Zespo u poinformowa a, e do godz. 16.00 w 
dniu       31  lipca  zosta  z ony  tylko  wniosek  Towarzystwa  Przyjació  Miasta  
Ogrodu Podkowa Le na, które proponuje przeniesienie do Jókawy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, lokalizacj  organizacji pozarz dowych oraz sta  
ekspozycj  po wi con  historii Podkowy Le nej – dokument zostanie omówiony 
w pkt. 3.2 poni szej informacji. 

W dalszej cz ci spotkania zebrani zostali szczegó owo zapoznani z zawarto ci  
dokumentacji obiektu, podj li o ywion  dyskusj  nad Analiz  cen prac 
remontowych willi Jókawa przygotowana na zlecenie UM w 2007 i 2008, 
opracowan  przez cz onka Zespo u pani  Dorot  Wac awek oraz wys uchali 
omówienia projektu Towarzystwa (pani Joanna Trzeciak-Walc). Cz onek Zespo u 
radny Maciej Foks zaproponowa  zaproszenie na kolejne spotkanie pani  dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Z uwagi na pó  por  i brak kworum nie odby y si  g osowania w sprawie 
przyj cia protoko u ze spotkania w dniu 18 lipca oraz w sprawie wyst pienia 
Zespo u o wdro enie procedury wykonania dodatkowej ekspertyzy (propozycja 
Stowarzyszenia Nova Podkova, Oddzia u LOP w Podkowie Le nej oraz Komitetu 
Obrony Willi Jókawa). 

Protokó  z III spotkania, przyj ty zosta  w dniu 28 sierpnia (6 g osów za)               
i stanowi za cznik nr 3 (wraz z 2 za cznikami). 

2.4. Spotkanie IV odby o si  w dniu  10 sierpnia 2012 r. w Centrum Kultury             
i Inicjatyw Obywatelskich. Przewodnicz ca Zespo u poinformowa a, e pani 
Dorota Skotnicka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (dalej: MBP) mo e 
spotka  si  z Zespo em dopiero po 20 sierpnia oraz – z uwagi na obecno  licznej 
grupy mieszka ców (17 osób) – zaproponowa a przedstawienie obu zg oszonych 
wniosków. Na temat przeniesienia biblioteki do willi Jókawa wywi za a si  
burzliwa dyskusja, wszyscy przybyli czytelnicy MBP przeciwstawili si  zmianie 
lokalizacji placówki.  

Obecny na spotkaniu pan Józef Kolinek przedstawi  pomys  utworzenia               
w Jókawie Europejskiego Centrum Miast - Ogrodów, które stanowi oby siedzib  
porozumienia trójmiasta ogrodów – Brwinowa, Milanówka i Podkowy, a w 
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przysz ci tak e polskich    i zagranicznych miast ogrodów. W Jókawie mog aby 
znale  si  tak e sta a wystawa historii Podkowy Le nej, czytelnia wydawnictw    
o Podkowie oraz siedziba stowarzysze    i organizacji pozarz dowych.  

Zdaniem autora propozycji istnieje mo liwo  pozyskania do 85% kosztów 
kwalifikowanych remontu z tzw. ”funduszy norweskich”; wniosek nale y z  
do 15 pa dziernika br. Pan Józef Kolinek poinformowa , e pisemn  propozycj  

y w pó niejszym terminie.  

Cz onkowie Zespo u pani Ewa Ja kowiak – Leszczy ska i pan Stefan towski 
zaproponowali przed enie Radzie Miasta wniosku o zaplanowanie w bud ecie 
miasta   na 2013r. rodków na wykonanie aktualnej inwentaryzacji oraz 
ekspertyzy stanu technicznego budynku, a tak e rozwa enie mo liwo ci 
zagospodarowania Jókawy w partnerstwie publiczno- prywatnym  na pensjonat 
lub inne funkcje mieszkalne.  

Z uwagi na pó  por  przyj cie protoko ów z II i III spotkania Zespo u 
przeniesiono     na nast pne spotkanie, jednocze nie cz onkowie Zespo u 
zaakceptowali propozycj  przygotowania dla Rady Miasta ko cowego stanowiska 
Zespo u.   

Protokó  z IV spotkania, przyj ty zosta  w dniu 28 sierpnia (6 g osów za)                
i stanowi za cznik nr 4  (wraz z 1 za cznikiem).  

2.5. Spotkanie V odby o si  w dniu 28 sierpnia 2012 r. w Centrum Kultury               
i Inicjatyw Obywatelskich.. W jego trakcie zosta a przedstawiona koncepcja 
ulokowania w Jókawie Europejskiego Centrum Miast Ogrodów pe ni cego tak e 
inne funkcje kulturalne             i integracyjne. Przyj to tak e protoko y z II, III       
i  IV  spotkania  zespo u  oraz  ustalono,       e  kolejne  spotkanie  odb dzie  si  31  
sierpnia i b dzie po wi cone wy cznie przygotowaniu ostatecznej wersji 
sprawozdania z prac zespo u.  

Protokó  z V spotkania przyj ty zosta  w dniu 31 sierpnia (6 g osów za,                
1 wstrzymuj cy; g osowali tylko cz onkowie Zespo u  obecni na tym posiedzeniu) 
i stanowi za cznik nr 5 (wraz z 1 za cznikiem).  

2.6. Spotkanie VI odby o si  w dniu 31 sierpnia 2012r. i by o po wi cone 
sformu owaniu ostatecznego brzmienia Sprawozdania z dzia alno ci Zespo u 
doradczego Rady Miasta Podkowa Le na do wypracowania koncepcji 
wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa,  przed onego przez 
przewodnicz  Zespo u, radn   Ann  Dobrzy sk -Foss. 

Cz onkowie Zespo u zdecydowali, e w Sprawozdaniu znajd  si : 

a) wprowadzenie, 

b) krótkie omówienia kolejnych 6 spotka  Zespo u (ich tre  zosta a 
uzgodniona),  
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c) omówienia zg oszonych i analizowanych  w toku prac Zespo u trzech 
projektów zagospodarowania willi Jókawa i wniosków  (w wersji 
autoryzowanej przez wnioskodawców),  

d) wniosek ko cowy, 

e) wykaz za czników.   

Uzgodniono, e  Sprawozdanie wraz ze wszystkimi za cznikami (w tym 
protoko y        ze  spotka  wraz  ze  wszystkimi  za cznikami),  powinno  zosta  
zamieszczone na stronie internetowej miasta. 

 

Sprawozdanie z  dzia alno ci zespo u doradczego Rady Miasta Podkowa Le na              
do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa  zosta o 
przyj te  w  obecno ci   9  cz onków  Zespo u,  w  tym  8  g osów  za,  1  g os  
wstrzymuj cy si .  

Stowarzyszenie Nova Podkova, Oddzia  LOP i Komitet Obrony Willi Jókawa 
zg osi y pisemny protest przeciwko przeniesieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
do willi Jókawa.  

Ustalono przez aklamacj , e protokó  z VI posiedzenia, stanowi cy za cznik     
nr 6 (wraz z 5 za cznikami) zostanie przyj ty w trybie obiegowym.  

Cz onkowie obecni na posiedzeniu wyrazili podzi kowanie mieszka com, którzy 
brali udzia  w pracach Zespo u, a przewodnicz ca z a podzi kowanie 
zarówno mieszka com jak i cz onkom Zespo u. 

 

3.  W toku prac Zespo u zosta y zg oszone pisemnie nast puj ce propozycje: 

3.1. Stowarzyszenie Nova Podkova, Oddzia  LOP w Podkowie Le nej oraz Komitet 
Obrony Willi Jókawa zaprezentowa y projekt zagospodarowania willi Jókawa                  
na Centrum Historii, Turystyki i Informacji Miasta – Ogrodu Podkowy Le nej,   
w którym zosta yby zlokalizowane: Muzeum Historii Miasta-Ogrodu Podkowa 
Le na, archiwum zasobów historycznych Podkowy Le nej, punkt informacji 
turystycznej, czytelnia ekologiczno-ogrodnicza, kawiarenka internetowa oraz 
cz  referatów Urz du Miasta, harcówka oraz lokale dla podkowia skich 
organizacji pozarz dowych.  

Utworzenie tego Centrum przyczyni si  do zwi kszenia liczby inicjatyw 
kulturalnych gminy oraz wp ynie na integracj rodowisk lokalnych w ramach 
wspólnych dzia  popularyzuj cych dziedzictwo kulturowe Podkowy Le nej. 
Organizowanie w zaadaptowanym budynku imprez, wystaw i ekspozycji zarówno         
dla grup doros ych, dzieci i m odzie y szkolnej, jak i dla ca ych rodzin umo liwi 
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aktywne korzystanie przez zwiedzaj cych ze zró nicowanych form edukacji 
po czonych z wypoczynkiem, przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu 
poznawania kultury dawnych lat.   

Bezpo rednio wp ynie to na: 

 zawi zanie wspó pracy pomi dzy poszczególnymi organizacjami, 

 nawi zanie wspó pracy mi dzypokoleniowej, 

 przekazywanie bogactwa wiedzy przez s uchaczy Uniwersytetu „Otwarte 
Pokolenia” ca emu spo ecze stwu Podkowy Le nej, 

 rozwini cie wolontariatu w ród m odzie y (w tym harcerzy) przy obs udze 
muzeum oraz punktu turystyczno-informacyjnego. 

Autorzy projektu przewiduj  pokrycie kosztów remontu: 

a. z bud etu na rok 2013 nale y wygospodarowa rodki z: 

 podatków pochodz cych z „Galerii Podkowa”, 

 oszcz dno ci o 1 % wszystkich pozycji kosztowych bud etu miasta      
(z wy czeniem subwencji), 

 tzw. ”bud etu obywatelskiego”, który, za zgod  Radnych Rady Miasta 
Podkowa Le na, mo e stanowi  element ogólnego bud etu miasta na 
2013r.  i dysponowa  1% ogólnego bud etu miasta. 

b. pozyskanie rodków zewn trznych z: 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2007-2013. Priorytet VI. Dzia anie 6.1 Kultura oraz 6.2 
Turystyka, 

 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Infrastruktura Kultury, 

 sprzeda y cegie ek w formie podkowia skich dukatów, 

 Fundacji Rozwoju Spo ecze stwa Informacyjnego na remont 
projektowanej czytelni.  

Bie ce utrzymanie Centrum Historii, Turystyki i Informacji Miasta Ogrodu 
Podkowy Le nej w wys. 30 500 PLN wnioskodawca przewiduje pokry                 
z przychodów w wys. 42.000 PLN,  pochodz cych z wynajmu 2 lokali oraz 
wypo yczalni rowerów. 

Projekt „Centrum Historii, Turystyki i Informacji Miasta- Ogrodu Podkowy 
Le nej”  jest 30-stronicowym opracowaniem i zosta , , przygotowany zgodnie             
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z zasadami, starannie      i formalnie poprawnie z uwzgl dnieniem kilku 
mo liwo ci róde  finansowania. 

W toku dyskusji nad projektem cz onkowie Zespo u zwracali uwag  na: 
konieczno  zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy 
lokalizacji placówki kulturalnej,  znaczn  odleg  Jókawy od stacji kolejki 
WKD, co utrudnia ewentualny dost p                  do proponowanej informacji  
turystycznej (konkurencyjna informacja turystyczna ulokowana w ksi garni 
znajduje si  bli ej), niewielkie szanse pozyskania rodków z RPO, brak pewno ci 
co do mo liwo ci pokrycia kosztów bie cych utrzymania obiektu, a przede 
wszystkim napi  sytuacj  bud etu miasta na najbli sze lata i ograniczone rodki 
na inwestycje.  

Projekt „Centrum Historii, Turystyki i Informacji miasta-ogrodu Podkowy 
Le nej”  stanowi za cznik nr 7. 

3.2. Towarzystwo   Przyjació   Miasta  Ogrodu  Podkowa  Le na  (dalej:  TPMOPL),   
uwzgl dniaj c wol  mieszka ców zachowania willi Jókawa w zasobach miasta                         
i wykorzystania jej dla celów publicznych,  oraz bior c pod uwag  napi ty bud et 
miasta uniemo liwiaj cy tworzenie nowej instytucji samorz dowej, a tak e 
istniej ce potrzeby inwestycyjne - proponuje jej adaptacj  na potrzeby jednej z ju  
istniej cych instytucji samorz dowych, w po czeniu  z lokalizacj  organizacji 
pozarz dowych.  

Jedyne, dost pne do 2015 r. mo liwo ci finansowe daje Wieloletni Program 
Kultura+ Priorytet Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek (40% kosztów); istnieje 
tak e formalna mo liwo   pozyskania 50% wk adu w asnego ze rodków 
Marsza ka Województwa Mazowieckiego, co mo e nie by  realne z uwagi na 
trudno ci Urz du Marsza kowskiego. Dlatego te  TPMOPL proponuje  
przeniesienie do willi Jókawa Miejskiej Biblioteki Publicznej, która mog aby 
zyska  wi ksz  powierzchni  na jednym poziomie (parter) i pomieszczenia 
wyremontowane pod k tem potrzeb biblioteki i czytelników. Elementami 

cz cymi oba zg oszone projekty jest zlokalizowanie w willi Jókawa siedziby dla 
organizacji pozarz dowych (w tym harcówki), wyeksponowanie pami tek historii 
miasta, zapewnienie  warunków funkcjonowania Obywatelskiego Archiwum 
Miasta Ogrodu Podkowa Le na prowadzonego przez Towarzystwo Przyjació  
Miasta Ogrodu Podkowa Le na.  

Bie ce utrzymanie obiektu by oby pokrywane, podobnie jak obecnie biblioteki,  
ze rodków bud etu miasta, z cz ciowym wk adem finansowym organizacji 
pozarz dowych i ew. dochodu z wynajmu pokoi go cinnych. 

W zwi zku z nowelizacj  w roku bie cym ustawy o bibliotekach mo liwa 
wydaje si  lokalizacja biblioteki przy ul. Parkowej 19 bez konieczno ci 
zmieniania MPZP; z rozmowy przeprowadzonej z zast pc  Komendanta 
Powiatowej Stra y Po arnej w Grodzisku Mazowieckim wynika, e nie ma 
przeszkód formalnych lokalizowania bibliotek w zabytkowych obiektach 
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drewnianych, które musz  by  jednak odpowiednio zabezpieczone w trakcie 
remontu. 

Cz  projektu dotycz ca przeniesienia MBP zosta a oceniona krytycznie przez 
kilkunastu czytelników obecnych na spotkaniu Zespo u w dniu 10 sierpnia 2012 
r., oraz przez  Stowarzyszenie Nova Podkova, Oddzia  LOP w Podkowie Le nej    
i Komitet Obrony Willi Jókawa pismem z dnia 27 sierpnia 2012r.    

Niektórzy cz onkowie zespo u równie  wnie li swoje krytyczne uwagi. 

Opinia Towarzystwa Przyjació  Miasta Ogrodu Podkowa Le na w sprawie 
zagospodarowania willi Jókawa stanowi za cznik nr 8. 

3.3. Wniosek w sprawie utworzenia w willi Jókawa Europejskiego Centrum Miast 
Ogrodów zosta  przedstawiony ustnie przez p. Józefa Kolinka na spotkaniu          
w dniu 10 sierpnia, a nast pnie przekazany poczt  mailow  w dniu 27 sierpnia      
i  omówiony na spotkaniu w dniu 28 sierpnia. 

Wnioskodawca proponuje oparcie projektu  na trzech filarach wspó pracy             
i rozwoju: 

I. poziom ponadlokalny – w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów, 

II. poziom ogólnopolski – maj cy na celu do czenie do projektu polskich 
miast-ogrodów, 

III. poziom europejski – rozszerzenie dzia  integruj cych o europejskie 
miasta-ogrody. 

Autor  wskazuje  mo liwo  pozyskania funduszy zewn trznych na rewitalizacj  
willi Jókawa z przeznaczeniem na Europejskie Centrum Miast-Ogrodów w 
ramach  MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO, program „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa 
Kulturowego”. Zarówno to samo  celów programu MF EOG, realizuj ca si  
poprzez ochron , zachowanie i udost pnianie dziedzictwa kulturowego dla 
przysz ych pokole , jak i dost pno  powa nych rodków – minimalna warto  
dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 283 900 PLN) – przy  niewielkim 
15%  udziale w asnym, stanowi  gwarancj  powodzenia przedsi wzi cia.   

Autor zwraca tak e uwag  na kryteria merytoryczne oceny wniosków: 
 zgodno  projektu z krajowymi strategiami i kulturaln  polityk  pa stwa, 
 wp yw projektu na popraw  dost pno ci do kultury i dziedzictwa narodowego, 
 kompleksowo  i wieloaspektowo  projektu, 
 jako  programu kulturowego zwi zanego z przedsi wzi ciem. 

oraz podkre la  istotne argumenty przy ocenie proponowanego projektu: 
 dost pno rodków, które zapewni yby pe ne przywrócenie  mieszka com 

zrewitalizowanej i doskonale wyposa onej willi Jókawa, 
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 rozwój wspó pracy lokalnej, ogólnopolskiej i mi dzynarodowej, b cych w 
po czeniu z nawi zanymi dzi ki temu kontaktami, niebywa , fantastyczn  
promocj  Podkowy Le nej, 

 stworzenie nowatorskiej formu y rozwoju miasta, poprzez pozyskiwanie 
kolejnych partnerów przedsi wzi cia, 

 z wnioskiem o dofinansowanie móg by wyst pi  zwi zek miast, jakim jest 
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (takie wspó dzia anie jest wysoko 
punktowane przy ocenie wniosków).  

Pan Józef Kolinek zadeklarowa  aktywny udzia  w prowadzeniu projektu, w tym 
tak e podj cie rozmów z partnerami z Milanówka i Brwinowa. 

Zdaniem wnioskodawcy w zrewitalizowanej Jókawie mo liwe by oby 
uwzgl dnienie wi kszo ci funkcji zg aszanych w projektach uprzednio 
rozpatrywanych (poza przeniesieniem MBP).  

Zwraca on tak e uwag , i  podczas realizacji projektu, zarówno na etapie 
przygotowawczym, jak i w czasie jego realizacji pojawi  si  mog  w tpliwo ci 
tudzie  trudno ci, jednakowo  dotyczy  one mog  wy cznie sposobu lub trybu 
rozwi zania problemu, nie za  zasadno ci koncepcji i wagi projektu dla rozwoju 
miasta-ogrodu Podkowa Le na. 

Niektórzy cz onkowie zespo u wnie li  krytyczne uwagi do propozycji . 

Projekt Europejskiego Centrum Miast-Ogrodów  stanowi za cznik nr 9. 

 

3.4. Cz onek Zespo u pani Ewa Ja kowiak-Leszczy ska zaproponowa a na 
posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2012r. przed enie Radzie Miasta wniosku           
o zaplanowanie w przysz orocznym bud ecie rodków na wykonanie: 

1) aktualnej inwentaryzacji, 
2) ekspertyzy stanu technicznego budynku, 
3) zmiany zapisów w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Propozycja zyska a poparcie cz onka Zespo u p.  Stefana towskiego, który 
stwierdzi , e racjonaln  funkcj  dla Jókawy jest funkcja pierwotna, tj. mieszkalna 
lub pensjonatowa i jego zdaniem ta funkcja powinna zosta  przywrócona. 
Jednocze nie zaproponowa  przed enie Radzie Miasta projektu 
zagospodarowania willi Jókawa w partnerstwie publiczno-prywatnym np. na  
pensjonat lub zbli one  funkcje mieszkalne, nie wymagaj ce zmiany MPZP. W 
jego przekonaniu, w ostateczno ci, mo liwa  jest tak e  sprzeda  willi Jókawa       
z wyra nym obostrzeniem zachowania zabytku. 

W g osowaniu nad wnioskiem pani Ewy Ja kowiak-Leszczy skiej                        
o zaplanowanie w przysz orocznym bud ecie rodków na wykonanie: aktualnej 
inwentaryzacji, ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz zmiany zapisów w 
Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 31 sierpnia wzi o 
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udzia  9 cz onków Zespo u, wniosek zosta  przyj ty jednomy lnie. Dodatkowo na 
tym e posiedzeniu  pani Ewa Ja kowiak-Leszczy ska z a stanowisko do 
sprawozdania Zespo u. 

Zespó  rekomenduje Przewodnicz cemu Rady Miasta przyj cie propozycji 
wyra onej w pi mie wystosowanym przez Stowarzyszenie Nova Podkova, 
Oddzia  LOP w Podkowie Le nej i Komitet Obrony Willi Jókawa  w sprawie 
wykonania aktualnej opinii technicznej w terminie planowanej ekspertyzy na 
zlecenie UM, której koszty zostan  pokryte we w asnym zakresie. 

4. WNIOSEK KO COWY: 
Zespól doradczy do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa     
w sytuacji przedstawionej powy ej  przedk ada Radzie Miasta: 

1. Trzy propozycje zg oszone w toku prac Zespo u, 

2. Wniosek o zaplanowanie w przysz orocznym bud ecie rodków na wykonanie: 
aktualnej inwentaryzacji willi Jókawa, ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz 
zmiany zapisów w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego,  

3. Rekomendacj  przyj cia propozycji wyra onej w pi mie wystosowanym przez 
Stowarzyszenie Nova Podkova, Oddzia  LOP w Podkowie Le nej i Komitet 
Obrony Willi Jókawa w sprawie wykonania aktualnej opinii technicznej                 
w terminie planowanej ekspertyzy na zlecenie UM, o którym mowa powy ej. 

W dniu 31 sierpnia w g osowaniu za przyj ciem Sprawozdania z dzia alno ci zespo u 
doradczego Rady Miasta Podkowa Le na do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele 
miejskie willi Jókawa wzi o udzia  9 cz onków Zespo u: w tym 8 g osów za, 1 g os 
wstrzymuj cy si .  

5. Za czniki: 

1. Protokó  z I posiedzenia  w dniu 6 lipca 2012 r. (z 3 za cznikami), 

 

2. Protokó  z II posiedzenia  w dniu 18 lipca 2012 r. (z 7 za cznikami), 

 

3. Protokó  z III posiedzenia  w dniu 31 lipca 2012 r. (z 2 za cznikami), 

 

4. Protokó  z IV posiedzenia w dniu 10 sierpnia 2012 r. (z 1 za cznikiem),  

 

5. Protokó  z V posiedzenia w dniu 28 sierpnia  2012 r. (z 1 za cznikiem),  
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6. Protokó  z VI posiedzenia  w dniu 31 sierpnia  2012 r. (z 5 za cznikami),  

 

7. Projekt  Stowarzyszenia  Nova  Podkova,  Oddzia u  LOP  w  Podkowie  Le nej  oraz  
Komitetu Obrony Willi Jókawa pt. „Centrum Historii, Turystyki i Informacji Miasta- 
Ogrodu Podkowy Le nej” z dnia 18 lipca 2012r. , 

 

8. Opinia Towarzystwa Przyjació  Miasta Ogrodu Podkowa Le na w sprawie 
zagospodarowania willi Jókawa z dnia 31 lipca 2012r., 

 

9. Projekt Europejskiego Centrum Miast-Ogrodów autorstwa pana Józefa Kolinka i przez 
niego przedstawiony z dnia 27 sierpnia 2012r., 

 

10. Wykaz  dokumentów udost pnionych cz onkom Zespo u,  

 

11. Artyku y prasowe (WPR z dn. 27 lipca 2012r. i Kurier Po udniowy nr 30 z sierpnia 
2012 r.) oraz depesze z portalu „radni blisko.pl”  

 
 
UWAGA:    
Zgodnie z ustaleniem zespo u z dnia 31 sierpnia 2012r. komplet za czników (w tym zdj cia, 
prezentacje, artyku y i depesze)  znajdzie si  w wersji elektronicznej 

 

 

 

 

 

Cz onkowie Zespo u sk adaj  serdeczne podzi kowania  
mieszka com Podkowy Le nej  
oraz cz onkom organizacji pozarz dowych, którzy brali udzia  w jego pracach. 
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