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Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za rok 2006:
Karta oceny zadań w ramach Celu nr 1: Nowoczesna infrastruktura komunalna
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
1. Wykonanie siłami Urzędu
Miasta koncepcji docelowego
utwardzenia poszczególnych
ulic miasta biorąca pod uwagę
wyniki analizy stanu obecnego
oraz wnioski mieszkańców, a
także koncepcję odwodnienia
poszczególnych kwartałów
miasta.
2. Przeprowadzenie utwardzeń
ulic gruntowych na odcinku
min. 1200 mb.
3. Wykonanie II etapu remontu ul
Jana Pawła II wraz z
powiatem, który jest
właścicielem ulicy.

1.1 Modernizacja nawierzchni ulic z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych
1.1.1 Dobranie optymalnych technologii utwardzenia ulic oraz wykonanie i wdrożenie
wieloletniego planu ich modernizacji
Ocena punktowa
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
1. Wykonano w całości plan utwardzeń na rok
2006 (ok. 1500 mb) w ramach przydzielonych w
budżecie środków (200.000 zł). Utwardzeniem
objęto fragmenty następujących ulic: Borsucza,
Jałowcowa, Jaworowa, Ptasia, 11 Listopada,
Sarnia, Miejska, Helenowska. Łącznie z
wykonanymi już od 2003 r. utwardzeniami 4
km ulic gruntowych będzie to już ok. 33%
wszystkich ulic wymagających utwardzenia (tj.
ok. 15,5 km).
2. Wykonano II etap remont ul. Jana Pawła II
(koszt ze środków gminy ok. 270.000 zł, a ze
środków powiatu – ok 450.000 zł).
3. Analiza stanu ulic, wykonana na przełomie
2005/2006 i wykazana w poprzednim raporcie
nie została przekształcona w plan docelowych
utwardzeń, ponieważ uznano, że dotychczasowe
techniki utwardzeń nie zawsze się sprawdzają –
szczególnie w okresie suchym (pylenie) i musi
być wykonane całościowe opracowanie łączące
problematykę docelowych utwardzeń z
problematyką bezpieczeństwa i spowolnienia
ruchu (np. progi).
Z powodu okresu przedwyborczego takiego
opracowania eksperckiego nie udało się
wykonać. Przełożono to na rok 2007.
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W budżecie roku 2007 zarezerwowano środki
na niezbędne ekspertyzy dotyczące
spowolnienia i bezpieczeństwa ruchu (nowa
organizacja ruchu – projekt) oraz na
wykonanie koncepcji docelowych utwardzeń.
Prace te SA jednym z warunków
przygotowania dużego zakresu inwestycji w
latach 2008-2009, być może z udziałem
środków kredytowych.
Jednocześnie w roku 2007 zostanie
wykonanych kolejne ok. 1,5 km utwardzeń na
ulicach gruntowych, w technice najmniej
pylącej (destrukt asfaltowy) lub w technikach
dotąd stosowanych, ale z przykryciem
warstwą rodzimej gleby. Zarezerwowano na
ten cel 380.000 zł. Jest to więcej niż w latach
2005 i 2006, ale jednocześnie w ciągu roku
2006 i na początku roku 2007 ceny
materiałów i wykonawstwa w dziedzinie
inwestycji drogowych wzrosły o blisko 25%,
co wpływa na zakres prac.
Wraz z powiatem wykonany będzie ostatni 3ci etap remontu ul. Jana Pawła II
(zarezerwowano w budżecie 250.000 zł)

Choć zakres prac
remontowych
był zgodny z
planem, to
jednak z powodu
przeniesienia na
rok 2007
wykonania
koncepcji
docelowych
utwardzeń
wynik samooceny
obniża się
do „3”.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
Kontynuacja konserwacji drugiego
zasadniczego rowu na terenie
miasta (tzw. rowu „poza ewidencją
powiatową”) przebiegającego od
Podkowy Wschodniej wzdłuż pasa
zieleni, koło cmentarza, do szosy
nr 719. Zarezerwowano na ten cel
w budżecie 2006 r. środki w
wysokości 30 000 zł. W ramach tej
pracy wymieniony będzie także
przepust pod ulicą Główną. Wraz z
konserwacją przepustu pod ul.
Brwinowską (droga powiatowa)
oraz pod szosą nr 719
(wojewódzka), powinno to
udrożnić odpływ wody w kierunku
Brwinowa i Milanówka. Całkowite
koszty konserwacji tego rowu na
całej długości - na terenach
gminnych to 150.000 – 200.000 tyś
zł.

1.1 Modernizacja nawierzchni ulic z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych
1.1.3 Zagospodarowanie wód opadowych = 2.2.3 Wykonanie i wdrożenie planów
odtworzenia cieków wodnych
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
Przewidywany zakres prac nie został wykonany
a środki przeniesiono na rok 2007. Stało się
tak, ponieważ prywatny właściciel gruntów,
przez które przebiega ww. rów na granicy z
Brwinowem i Milanówkiem – p. Potępa, mimo
licznych ustnych uzgodnień nie oczyścił rowu i
z powodu istniejącego przewyższenia na jego
odcinku rowu zachodziła obawa, że w okresie
roztopów 2006/2007 woda i szlam zalegający
ten rów cofną się jak co roku, co
spowodowałoby zmarnowanie wydatkowanych
środków i konieczność powtórnego
oczyszczania przepustów i dna. W efekcie
zdecydowano o wstrzymaniu inwestycji i
wydatkowania środków do czasu oczyszczenia
rowu w dole strumienia.
Również, mimo pism Burmistrza i Starosty - 3
właścicieli odcinków rowów RS-11 i RS11/20
(Podkowa Zachodnia) nie oczyściło swoich
odcinków – do czego są zobowiązani prawem,
co znów stwarza zagrożenie powodziowe w tej
części miasta.
Prowadzono rozmowy z Gm. Brwinów o
przystąpieniu do „Spółki wodnej” w celu
wspólnej konserwacji rowów na odcinku obu
gmin.
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Kontynuacja konserwacji drugiego
zasadniczego rowu na terenie miasta (tzw.
rowu „poza ewidencją powiatową”)
przebiegającego od Podkowy Wschodniej
wzdłuż pasa zieleni, koło cmentarza, do szosy
719 Zarezerwowano w budżecie 2007 r. tę
sama kwotę 30 000 zł. Całkowite koszty
konserwacji tego rowu na całej długości - na
terenach gminnych to 150.000 – 200.000 tyś
zł. Elementem remontu w 2007 będzie
wymiana przepustu pod ulicą Główną – jeśli
odpływ w kierunku Milanówka będzie
udrożniony (patrz rok 2006).
Jeśli to nie nastąpi to należy doprowadzić do
wykonania zastępczego w odniesieniu do. P.
Potępy i obciążenia go kosztami, podobnie jak
w przypadku brakującego oczyszczenia
rowów RS-11 i RS-11/20 na działkach 3
właścicieli prywatnych.
Należy dalej prowadzić rozmowy z Gm.
Brwinów o przystąpieniu do spółki wodnej
oraz o przygotowaniu wspólnego wniosku o
fundusze strukturalnych na regulację
stosunków wodnych w zlewni rowu RS-11 i
RS-11/20, m.in. w oparciu o projekt
koncepcyjny przygotowany w 2005 r.

Ocena
punktowa
Z przyczyn
niezależnych od
Urzędu Miasta,
mimo
przeprowadzeni
a prac
przygotowawczych nie
można było
wykonać
przewidzianego
zakresu prac.
Środki
przeniesiono na
rok 2007.
Wynik
samo-oceny
obniża się
do „3”.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

1.1 Modernizacja nawierzchni ulic z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych
1.1.2 Uregulowanie stanu prawnego dróg
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Sukcesywne prowadzenie w latach
2005-2009 następujących działań:
- sporządzenie dokumentacji
niezbędnej do wstępnego
rozpoznaniu stanu prawnego dróg
na terenie gminy;
- sporządzenie wykazu
nieruchomości zajętych pod drogi
z podziałem z punktu widzenia
trybu w jakim może nastąpić
przejęcie;
- analiza kosztów przejęcia
(zależne od przyjętego trybu);
- sporządzenie harmonogramu
przejmowania dróg w rozłożeniu
na lata;
- analiza wysokości odszkodowań
za drogi;
- wszczęcie procedury przejęcia
(wystąpienie do wojewody, sądu,
itd.)
- zakończenie procedury przejęcia.

Prowadzono obsługę prawną procesu wystąpień
mieszkańców o odszkodowania za nieruchomości
prywatne zajęte pod drogi na mocy art. 73
ustawy „Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną”.
Przygotowano kompleksową dokumentację
prawną do wystąpień o zasiedzenie niektórych
odcinków dróg gminnych na rzecz miasta – aby
uniknąć odszkodowań. Trwała procedura
poprzedzająca wydanie decyzji przez Wojewodę
Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez
Gminę – Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z
dniem 01.01.1999 r. prawa własności
nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej
zajętych pod drogi publiczne. Konsekwencją tej
procedury były decyzje Starosty Grodziskiego o
wysokości odszkodowania. Mając na względzie
rosnącą cenę nieruchomości w Podkowie Leśnej
wielkość odszkodowań przekroczy nawet 2 mln
zł.
W roku 2006 dokonano analizy tych odcinków
dróg, których przejęcie przez Gminę nie grozi
wypłatą odszkodowań.
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W budżecie na rok 2007 zarezerwowano
kwotę blisko 100.000 zł na wymagalne
odszkodowania w sprawach, które są już
prawnie rozstrzygnięte. W trakcie
rozpatrywania w Starostwie, Urz.
Wojewódzkim i Sądach są kolejne
wnioski, które złożono w terminie
ustawowym. W wypadku wydania
prawomocnych decyzji gmina będzie
musiała sięgnąć po kredyty bądź
wyemitować obligacje w celu spłacenia
wynikających z tego zobowiązań – będzie
to konsekwencją wymogów ustawowych.
Została podjęta uchwała Rady Miasta o
skierowaniu wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego o stwierdzenie, czy
nałożenie obowiązku na gminę wypłaty
odszkodowań za nieruchomości zajęte
pod drogi gminne oraz drogi lokalne
miejskie, bez zapewnienia środków z
budżetu państwa, jest zgodne z
Konstytucją.

Ocena punktowa
3 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt na danym
etapie są mniejsze
niż zakładał plan

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

1.2 Zakończona budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście
1.2.1 i 2.2.1 Dokończenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

W roku 2006 zaplanowano wykonanie
ok. 1900 mb sieci wodociągowej i ok.
2500 mb sieci kanalizacyjnej.

Plan na rok 2006 wykonano w całości. Sieć
kanalizacyjną o łącznej długości 2220 mb ułożono w
odcinkach ulic: Wiewiórek, Jeża, Dzików, Zamkowej,
Kreciej, Jana Pawła II, Jaśminowej, Bobrowej i
Krasek. Sieć wodociągową o łącznej długości 1685
mb położona na odcinkach następujących uli: Dzików,
Jeża, Kreciej, Wilczej, Lotniczej, Jana Pawła II,
Parkowej, Jaśminowej, Myśliwskiej i Krasińskiego.
Na koniec roku 2006 wykonano już po ok. 97 % sieci
wodociągowej i projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Na koniec roku 2006 – ok. 75 % nieruchomości
zabudowanych zostało podłączonych do sieci
wodociągowej oraz do sieci kanalizacyjnej.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

1.3 Poprawny stan budynków miejskich
1.3.1 Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku na Podkowiańskie Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Plan założony na rok 2006
Zgodnie z kolejnymi aneksami do
Umowy z Wojewodą
przewidywano intensyfikację prac
budowlanych w roku 2006 i
zakończenie ich wiosna 2007.
Przewidywano wykonanie prac
remontowych w roku 2006 na
kwotę ok. 1 mln zł.
Należy z wyprzedzeniem
przygotować program
organizacyjno-funkcjonalny
działania Pałacyku po remoncie.

Kilkumiesięczne i niezależne od władz miasta
opóźnienie w podpisaniu umowy na remont Pałacyku
w roku 2005 (z powodu niesłusznego i oddalonego
przez Marszałka protestu radnej Rady Miasta) zostało
w większości nadrobione w roku 2006. Rozpoczęcie
prac na zewnątrz budynku wiosną opóźniła jednak
długa zima. Na koniec roku 2006 odebrano prace
budowlane na kwotę blisko 1 mln zł. Aneks do Umowy
z Wojewodą przesunął zakończenie prac na I kwartał
roku 2007. W m-cu grudniu przygotowano koncepcję
organizacyjno prawną funkcjonowania Pałacyku jako
Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich. Zakłada ona połączenie w jedną
Samorządową Jednostkę Kultury z dzisiejszym
MOKiem. Przewiduje ona zakres działań w Pałacyku.
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W roku 2007 zaplanowano dokończenie
budowy sieci kanalizacyjnej w mieście w
zakresie, który wynika z projektu i leży na
terenach komunalnych. Właściciele
nieruchomości będą wykonywać na własny
koszt przyłącza (m.in. Stawisko – będące
własnością Starostwa Grodziskiego). Ze
względu na wzrost rynkowych kosztów
wykonawstwa, nie jest pewne czy środki
zarezerwowane w budżecie roku 2007
wystarczą na wykonanie zaplanowanego
zakresu prac.

Wartość prac wykończeniowych w I
kwartale oraz kwoty gwarancji
wykonawcy do momentu odebrania pracy
wyniesie ok. 0,7 mln zł.
Przygotowana koncepcja organizacyjno
prawna będzie przedmiotem dyskusji
komisji Kultury oraz całej Rady Miasta.
W budżecie miasta zarezerwowano środki
na funkcjonowanie Pałacyku w roku
2007.

Ocena punktowa
4 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt na danym
etapie jest zgodny
z planem

Ocena punktowa
4 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt na danym
etapie są zgodne z
zakładanym
planem

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

1.3 Poprawny stan budynków miejskich
1.3.2 Plan zarządzania nieruchomościami gminy
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

W roku 2006 zakładano
kontynuację prac nad planem
zarządzania nieruchomościami.

Wykonywano jedynie podstawowe prace
dokumentujące stan prawny nieruchomości i
budynków komunalnych (komunalny zasób
mieszkaniowy)

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

1.4 Nowoczesne oświetlenie uliczne i podziemna infrastruktura energetyczna i teleinformatyczna
1.4.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego i infrastruktury energetycznej

Plan założony na rok 2006
Zgodnie z zatwierdzonymi
Planami Realizacyjnymi do
Strategii wykonanie tego zadania
miało się rozpocząć od 2006 i to
głównie siłami Zakładu
Energetycznego (sieć uliczna).
W rzeczywistości Zakład
Energetyczny rozpoczął, na
wniosek władz miasta, realizację
tego zadania już w roku 2005.

Wykonanie w roku 2006

Wnioski i plany na rok 2007

Zakład Energetyczny kontynuował w roku 2006
modernizację sieci energetycznej na terenie
miasta. W roku 2006 wymieniono …. km sieci
energetycznej sieci energetycznej w mieście na
bardziej odporny na awarie kabel wielożyłowy
(warkocz) i podobnie wymieniono … km sieci
oświetleniowej. Zakład Energetyczny odmówił
instalowania sieci podziemnej motywując to
bardzo wysokimi kosztami, na które go nie stać.
Przy okazji remontu sieci ZE wymienił bez
dodatkowej opłaty ze strony miasta 160 opraw
oświetleniowych, zakupionych przez miasto, co
stanowi 27 % wszystkich.

Niestety w styczniu 2007 Zakład Energetyczny
poinformował władze miasta, że jest zmuszony zmienić
swoje priorytety i inwestycje modernizacyjne na terenie
naszego miasta będą realizowane od roku 2007 w
znacznie mniejszym zakresie niż przez dwa ostatnie lata.
Wymianę kolejnych 60 opraw oświetleniowych
będziemy prowadzić już na własny koszt.
Szybki rozwój technologii bezprzewodowego
Internetu powoduje, że traci racjonalność budowa
własnej sieci kablowej w ulicach, szczególnie, że w
większości ulic nie zmieściłaby się ze względu na
obowiązujące przepisy o koniecznej odległości pomiędzy
poszczególnymi mediami. Wobec stałej oferty TPSA i jej
konkurencji, oraz operatorów komórkowych miasto nie
decyduje się zastępować inwestorów prywatnych w
budowaniu sieci bezprzewodowego Internetu. Należy
jednak zabiegać o poprawę jakości i niezawodności usług
TPSA, która jest niedostateczna – problemy występują
m.in. z łączem internetowym w Szkole Samorządowej i
wśród mieszkańców w tej części miasta.

W roku 2006 przewidziano
wymianę 160 opraw
oświetleniowych na energiooszczędne, oraz kontynuację
modernizacji sieci energetycznej.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

Taki zakres inwestycji na terenie Podkowy należał
do wyjątków na terenie objętym działaniem
Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren, co było
wynikiem starań władz miasta.

W roku 2007 zostanie sporządzony plan
zarządzania nieruchomościami. W chwili obecnej
trwają prace nad wieloletnim programem
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
i zasadami wynajmowania lokali komunalnych.

1.5 Układ komunikacyjny w mieście i wokół
1.5.1 Nowa organizacja ruchu (analiza wniosków i aktualizacja)
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Ocena punktowa

2 – zakres prac
oraz efekt są
znacznie
mniejsze niż
zakładał plan

Ocena punktowa

4 – zakres
prac oraz ich
efekt w roku
2006 był
zgodny z
założonym
planem.

Plan założony na rok 2006

Wykonanie w roku 2006

Wnioski i plany na rok 2007

1. W roku 2006 odbędzie się
1. Przygotowano koncepcję nowej organizacji
jedynie niewielka aktualizacja
ruchu wokół Szkoły i na ul. Wrzosowej,
Organizacji Ruchu (obszar wokół
Parkowej i Kwiatowej. Obie koncepcje uzyskały
szkoły samorządowej, ul. Parkowa, szereg krytycznych uwag zainteresowanych
Kwiatowa, Wrzosowa; ew.
mieszkańców i organizacji społecznych. Podjęto
analizowane będą pod względem
decyzję o przesądzeniu tych spraw w ramach
ograniczenia szybkości odcinki
całościowej aktualizacji organizacji ruchu w
ulic Akacjowa róg Topolowej,
mieście w roku 2007 – po wyborach
Bukowa, Al. Lipowa,
samorządowych.
skrzyżowanie Al. Lipowa i Jana
2. Nowy parking samochodowy w centrum miasta
Pawła II). Pełna aktualizacja wraz
– na ulicy Głównej został wpisany projektu Planu
z ew. wdrożeniem zaleceń
Zagospodarowania Przestrzennego, obok
zaplanowane jest na lata 2007parkingu typu „Park & Ride” na terenach
2008
należących do Kolejki WKD – Rampa kolejowa.
2. Ustalenie lokalizacji nowego
Plan Zagospodarowania został odrzucony przez
parkingu na ul. Głównej.
poprzednią Radę Miasta – przed wyborami
3. Dokończyć negocjacje z gm.
samorządowymi.
Brwinów i podpisać ww.
3. Ze względu na trwające dyskusje z UM
porozumienie, tak aby stworzyć
Brwinów nt wzajemnych rozliczeń za wykonane
realną perspektywę rozpoczęcia
inwestycji wodno-kanalizacyjnych w ulicach
prac nad alternatywnym dojazdem
granicznych, nie zostało jeszcze podpisane
do Żółwina z ominięciem centrum
porozumienie w sprawie wspólnego utwardzania
Podkowy.
ulic granicznych i wspólnych projektów
dotyczących alternatywnego dojazdu do Żółwina.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

1. W budżecie na rok 2007
zarezerwowany środki na koncepcję
aktualizacji Organizacji Ruchu w
mieście, ze szczególnym
uwzględnieniem spowolnienia ruchu.
2. Lokalizacja nowego parkingu na ul.
Głównej, będzie przewidziana w
projekcie MPZP.
3. Należy dokończyć negocjacje z gm.
Brwinów i podpisać ww. porozumienie,
tak, aby stworzyć realną perspektywę
rozpoczęcia prac nad przygotowaniem
alternatywnego dojazdu do Żółwina z
ominięciem centrum Podkowy.
Realizacja będzie docelowo wymagała
współpracy i zaangażowania 3 gmin
(Brwinów, Nadarzyn, Grodzisk) i 2
powiatów (pruszkowski i grodziski), do
których należą poszczególne odcinki
dróg. Decyzja o podjęciu konkretnych
prac projektowych (i występowaniu o
środki strukturalne na ten cel) będzie
także zależała o przebiegu planowanej
obwodnicy Grodziska i Milanówka,
bowiem przy jej tzw. „południowym
przebiegu” będzie można łatwiej
dojechać do Żółwina i Owczarni od tej
strony tej obwodnicy, niż przez
Podkowę. Może to spowodować, że
zniknie potrzeba budowy połączeń
między Żółwinem a trasą katowicką.

1.6. Podniesienie estetyki miasta
1.6.1 Opracowanie (i wdrożenie zad. 1.6.2) koncepcji estetycznej miasta w
6

Ocena punktowa
2 – pomimo
podjęcia prac
przygotowawczych
ich efekt na koniec
roku 2006
zdecydowanie
odbiega od
planowanego

Plan założony na rok 2005
Na rok 2006 nie przewidywano
prac planistycznych w tym
zakresie. Z przyczyn budżetowych
przygotowanie Systemu Informacji
Miejskiej (SIM), który jest
elementem koncepcji estetycznej i
wizualnej miasta, zostało
przesunięte na kolejne lata.

zakresie systemu informacji wizualnej, małej architektury i zieleni miejskiej
Wykonanie w roku 2005
Wnioski i plany na rok 2007
W roku 2006 wykonano jedynie inny fragment
prac nad koncepcją estetyczną miasta – projekt
rewitalizacji parku miejskiego. Jest on
przedmiotem innej części niniejszego raportu.

W projekcie budżetu na rok 2007
przewidziano 70.000 zł na projekt
techniczno-wykonawczy i wykonanie
nasadzeń w ciągach zieleni wzdłuż ul.
Jana Pawła II i ul. Lilpopa, a także projekt
koncepcyjny zieleni miejskiej na ul.
Brwinowskiej i w Alei Lipowej.

Ocena punktowa
Nie oceniano
realizacji tego
zadania, bowiem
na rok 2006 nie
określono żadnych
planów

Budżet nie pozwala jeszcze w tym roku
na podjęcie prac nad SIM – ew. gdyby
powstały jakieś oszczędności – w II
połowie roku, jako efekt prac nad Planem
Rewitalizacji Miasta

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

Plan założony na rok 2006

1.6. Podniesienie estetyki miasta
1.6.3 System egzekwowania prawa miejscowego = 2.7.1 Wypracowanie systemu
skutecznego przestrzegania prawa miejscowego i 2.7.2 System informacji o
wymogach prawa miejscowego - Patrz zadanie 2.7.1 i 2.7.2
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Patrz zadanie 2.7.1 i 2.7.2

Patrz zadanie 2.7.1 i 2.7.2
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Ocena punktowa

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

1.7. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
1.7.1 .System oznakowania ciągów spacerowo-rowerowych po mieście
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Założono, że kontynuacja prac na
wytyczeniem i oznakowaniem ciągów
spacerowo-rowerowych będzie
powiązana z przygotowaniem Systemu
Informacji Miejskiej. Przygotowanie
SIM zostało jednak z przyczyn
budżetowych przesunięte na lata 2007
i dalsze.
W roku 2006 planowano jedynie
określić, we współpracy z
organizacjami pozarządowymi
przebieg przyszłych głównych tras
spacerowo-rowerowych.
Planowany wykup terenów pod
przejścia do Lasu Młochowskiego był
uzależniony od przyjęcia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Podjęcie prac nad Systemem Informacji Miejskiej
nie było możliwe w roku 2006 z przyczyn
budżetowych. Nie mniej nie ustalono również
przebiegu przyszłych oznakowanych tras
spacerowo-rowerowych po terenie miasta – we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Krótszy - z powodu kampanii wyborczej do
samorządów - rok pracy nie pozwolił na to.
W projekcie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego uwzględniono oba postulowane
przejścia do Lasu Młochowskiego (na wysokości
skrzyżowania Al. Lipowa, Bukowa, Sosnowa,
oraz na przedłużeniu ul. Sosnowej) i są podjęte
przygotowania do wykupienia tych przejść od
prywatnych właścicieli, po zatwierdzeniu Planu
Zagospodarowania.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

1.7. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
1.7.2 Budowa sali gimnastycznej i boiska na terenie szkoły samorządowej, inne
obiekty sportowe = zad 3.2.1 Zaplanowanie i budowa obiektów sportowych (…)
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Plan założony na rok 2006
a) budowa wielofunkcyjnego
boiska przy szkole samorządowej,
b) uzupełnienie urządzeń na terenie
skate-parku na terenie MOK.

a) W roku 2006 wykonano wielofunkcyjne boisko przy
szkole samorządowej. Boisko jest czynne i w pełni
dostępne dla młodzieży, chociaż Urząd Miasta
zakwestionował jakość wykonania nawierzchni przez
wykonawcę, wstrzymując wypłatę 50% wynagrodzenia
do czasu jej powtórnego wykonania – latem roku 2007.
b) Uporządkowano teren MOKu, naprawiono płot i w
konsultacji z młodzieżą zakupiono kolejną partie
sprzętu do wyposażenia skate-parku. MOK zatrudnił
też pracownika do opieki nad młodzieżą (streetworker) ze środków Gminnej Komisji Rozw. Probl Alk
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Przygotowanie Systemu Informacji Miejskiej
nie zmieściło się w projekcie budżetu na rok
2007 i przesunie się to na rok 2008. Jednakże, w
ramach prac nad projektem Rewitalizacji
Centrum Miasta należy we współpracy z
organizacjami pozarządowymi określić przebieg
przyszłych głównych tras spaceroworowerowych.
Wykup terenów pod przejścia do Lasu
Młochowskiego będzie realizowany w myśl
odpowiednich procedur i przepisów – po
uchwaleniu Planu Zagospodarowania.
Podkowa rozważa przystąpienie do
inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Mazovia –
dotyczącego opracowania koncepcji systemu
ścieżek rowerowych, m.in. Nadarzyn-Puszcza
Kampinoska, oraz Grodzisk – Michałowice
wzdłuż WKD.

Przygotowanie projektu technicznego sali
sportowej przy szkole samorządowej i
złożenie wniosku o dofinansowanie jej
budowy do Urzędu Marszałkowskiego.
Na terenie boiska szkolnego (obok
powtórnego wykonania nawierzchni) zostanie
zamontowane nowe oświetlenie nad boiskiem.
Sporządzone będzie także Studium Wykonalności urbanistyczno-finansowo-organizacyjnej
projektu dodatkowej Sali Sportowej do
sportów walki – blisko szosy 719

Ocena punktowa
3 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt na danym
etapie są mniejsze
niż zakładał plan

Ocena punktowa
4 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt na danym
etapie jest zgodny
z planem

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
Projekt Planu
Zagospodarowania Miasta miał
przewidzieć rezerwę terenów na
nowy cmentarz na skraju Lasu
Młochowskiego obok
leśniczówki na Dębaku.
Należy prowadzić dalsze
rozmowy z Brwinowem w
sprawie wspólnego cmentarza
parafialnego na terenie Żółwina

1.8 Cmentarz komunalny
1.8.1 Modernizacja istniejącego cmentarza oraz (1.8.2) znalezienie lokalizacji dla
nowego cmentarza komunalnego
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
W 2006 ze względu na wiele innych zadań
Budżet roku 2007 nie pozwala na
inwestycyjnych nie podjęto prac nad
sfinansowanie prac planistycznych i
całościową modernizacją istniejącego
modernizacyjnych na terenie
cmentarza. Wykonywano tylko niezbędne
obecnego cmentarza.
prace porządkowe i konserwacyjne.
Należy przedłożyć Radzie Miasta do
W projekcie Planu Zagospodarowania
powtórnego zatwierdzenia projekt
Przestrzennego Miasta, przedłożonym Radzie Planu Zagospodarowania, z
Miasta w początkach 2006 zabezpieczono
zarezerwowanym terenem pod
rezerwę pod nowy cmentarz miejski w
cmentarz na terenie Dębaka, oraz
projekcie. Plan został odrzucony przez
kontynuować rozmowy z Brwinowem
poprzednią Radę Miasta w okresie
na temat wspólnego cmentarza
przedwyborczym.
parafialnego (jako priorytet). W roku
2007 powinno nastąpić już sądowe
rozstrzygnięcie sporu dotyczącego
praw do użytkowania terenu w
Żółwinie, więc jest szansa na
rozstrzygnięcie sprawy tej
preferowanej przez miasto lokalizacji.

Ocena punktowa
Wobec niepodjęcia
modernizacji
istniejącego
cmentarza, ale też
wobec
zabezpieczenia w
projekcie MPZP
terenu pod
ewentualny nowy
cmentarz należy
uznać, że:
3 – zakres
wykonanych
prac i ich efekt
są mniejsze niż
zakładał plan

Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 1
„5” - powyżej „4” - zgodnie „3” – nieco „2” – znacznie
Wartość oceny
Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w
wyniku samo-oceny Urzędu Miasta
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planu

z planem

poniżej planu

poniżej planu

-

4

5

2

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za rok 2006:
Karta oceny zadań w ramach Celu nr 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

2.1 Ochrona Lasu Młochowskiego
2.1.1 Problem zdrowotności lasu i drzew w mieście i
2.1.2 Zapewnienie ochrony lasu przed nadmierną eksploatacją
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

1. Wystąpienie do Nadleśnictwa o

1. Burmistrz Miasta kontaktował się z

wstrzymanie wycinki drzew na
kontrowersyjnym obrębie leśnym (3,5 ha).
2. Uzyskanie zgody nowego Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych na
utworzenie „Leśnego Kompleksu
Promocyjnego”;
3. Podjęcie formalnej współpracy z
Wydziałem Leśnictwa SGGW w celu
objęcia Lasu Młochowskiego
długookresowym badaniem zmian w
strukturze gatunkowej i zdrowotności
drzew – jako punktu wyjścia do
opracowania Polityki Miasta w sprawie
zachowania i kształtowania drzewostanu
na terenach leśnych i zurbanizowanych.
Urząd Miasta rozpatruje obecnie
możliwość zatrudnienia
wyspecjalizowanego pracownika na
stanowisku „ogrodnika (leśnika)
miejskiego”, który prowadziłby na
bieżąco tę problematykę z ramienia
miasta.

Nadleśnictwem w sprawie wyrębów na terenie
lasu, przekazując swoje negatywne stanowisko.
2. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
uznała cały obszar Nadleśnictwa Chojnów za
„Leśny Kompleks Promocyjny”, co obniża
konieczność wyrębów gospodarczych. Na
terenie Lasu Młochowskiego w granicach
administracyjnych gminy intensywność
wyrębów spadła bardzo wyraźnie w roku 2006
– przeważają obecnie wyręby punktowe, tj.
pojedyncze drzewa, co nie zagraża
krajobrazowi, a jest zgodne z zasadami
gospodarki leśnej.
3. Po wymianie listów z SGGW– z przyczyn
formalnych zdecydowano, że współpraca z
SGGW w roku 2006 obejmie jedynie
przygotowanie Planu Rewitalizacji Parku, co
realizował Wydział Architektury Krajobrazu –
Samodzielna Pracownia Architektury
Krajobrazu SGGW.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
patrz zadanie 1.2.1

1. Należy zatrudnić w Urzędzie Miasta
„Ogrodnika/Leśnika” – osobę, która
będzie z jednej strony dbałą o estetykę
miasta, a z drugiej będzie
merytorycznym partnerem do
współpracy z SGGW i z Nadleśnictwem
2. Ponieważ Nadleśnictwo będzie w tym
roku przygotować plan gospodarki leśnej
– „operat urządzenia lasu”, Urząd
poprzez nowo-zatrudnioną osobę musi
brać w tym aktywny udział.
3. Należy odnowić kontakt z Wydziałem
Leśnictwa SGGW w sprawie
długofalowej współpracy w dziedzinie
badań nad zmianami w strukturze
gatunkowej i zdrowotności drzew na
terenie Lasu Młochowskiego

2.2 Ochrona i gospodarka zasobami wód podziemnych
2.2.1 Dokończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej – patrz zadanie 1.2.1
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
patrz zadanie 1.2.1

patrz zadanie 1.2.1
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Ocena punktowa
4 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt są zgodne
z planem

Ocena punktowa

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

2.2 Ochrona i gospodarka zasobami wód podziemnych
2.2.2 Wybranie optymalnego źródła zasilania miasta w wodę
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Etap II – wykonanie projektu technicznego
modernizacji SUW i poprowadzenia
rurociągu wody surowej do SUW ze studni
oligoceńskiej, z włączeniem do obecnego
rurociągu wody ze studni
czwartorzędowych.
Etap III – w oparciu o projekt techniczny opracowanie nowego operatu wodnoprawnego na eksploatację studni
trzeciorzędowej i uzyskanie stosownego
pozwolenia wodno- prawnego.
Etap IV – wykonanie modernizacji SUW,
zamontowanie automatyki i sterowania
systemu, wraz z położeniem rurociągów.
Etap V- podjęcie eksploatacji nowego
ujęcia jako głównego źródła wody dla
miasta.
W efekcie wykonanych prac o 2/3
miało spaść wykorzystanie wód z ujęć
„oligoceńskich” w Parku Miejskim, a rolę
tę miała przejąć woda z głębokich
pokładów „trzeciorzędowych” (-290 m), co
jest zgodne z polityką dywersyfikacji
źródeł zasilania miasta w wodę.

W pierwszej połowie roku rozstrzygnięto
dwustopniowy przetarg na wykonawcę projektu i
modernizacji. Wyłoniony wykonawca
przygotował projekt techniczny, operat wodnoprawny i dokumentację do uzyskania
potrzebnych uzgodnień i pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie. Na życzenie Starostwa
wykonane zostały dodatkowe ekspertyzy.
Rozprawa wodno-prawna w Starostwie została
zablokowana na wiele miesięcy przez Oddział
Podkowiański Ligi Ochrony Przyrody, który
zaskarżył decyzję o nie uznaniu go za stronę. W
postępowaniu apelacyjnym przed SKO skarga
LOP została odrzucona, ale opóźniło to wydanie
prawomocnej decyzji i uniemożliwiło
rozpoczęcie prac w 2006 r.
Środki zarezerwowane w budżecie 2006 r.
pozostały niewykorzystane i inwestycję
przesunięto na kolejny rok budżetowy. LOP od
lat postuluje uruchomienie ujęć „oligoceńskich”,
ale już 2 rok blokuje tę inwestycję.

Po odrzuceniu skargi LOP jest szansa
na realizację tej potrzebnej inwestycji
w roku 2007.
W jej ramach zostanie wybudowane
kilkusetmetrowe połączenie między
istniejącą od ponad 10 lat studnią
„oligoceńską” a rurociągiem
prowadzącym wodę ze studni
„czwartorzędowych”. Nie będą one
wyłączone z przyczyn
technologicznych, oraz dlatego, że
udokumentowane zasoby wód
oligoceńskich pozwalają na pobór
40m3 na godzinę, a zapotrzebowanie
miasta wynosi 50m3. Rozbudowana
będzie stacja uzdatniania, aby mogła
uzdatniać oba rodzaje wody. Jej
wydajność maksymalna wzrośnie z
50 do 60 m3 na godzinę, aby
zapewnić pewną rezerwę wydajności
oraz pozwolić na technologicznie
dłuższy okres filtrowania.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2005
Patrz zadanie 2.7.3

2.2 Ochrona i gospodarka zasobami wód podziemnych
2.2.4 Promocja ograniczenia zużycia wody
Wykonanie w roku 2005
Patrz zadanie 2.7.3

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2005
Patrz zadanie 1.1.3

2.3. Odtworzenie systemu cieków wodnych
2.3.1 Wykonanie i wdrożenie planu odtworzenie cieków wodnych w mieście
Wykonanie w roku 2005
Wnioski i plany na rok 2006
Patrz zadanie 1.1.3
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Wnioski i plany na rok 2006

Ocena punktowa
3 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt są niższe
niż założono w
planie ze względu
na kolejne
przedłużenie
przygotowania
inwestycji w
efekcie protestu
Ligi Ochrony
Przyrody

Ocena punktowa

Ocena punktowa

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

2.4. Ochrona i rewaloryzacja Parku Miejskiego
2.4.1 Wykonanie planu rewaloryzacji parku Miejskiego; 2.4.2 Odtworzenie stawu w
Parku Miejskim
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Wykonanie profesjonalnego
projektu Rewaloryzacji
(Rewitalizacji) Parku z
uwzględnieniem funkcji
ekologicznych – jako Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego,
oraz z uwzględnieniem funkcji
społecznych i integracyjnych dla
społeczności lokalnej.
Do połowy roku ma powstać
program funkcjonalny i
koncepcja, a do końca 2006 roku
będą przygotowane rysunki
wykonawcze. Prace projektowe
będą konsultowane z
mieszkańcami i urzędami
konserwatorskimi.

Projekt rewitalizacji został wykonany, w tym
ekspertyza hydrologiczna dotycząca odtworzenia stawu
i możliwości jego napełnienia.
Dłuższy etap konsultacji społecznych – 3 spotkania
publiczne i z organizacjami pozarządowymi oraz dwie
wizje lokalne z członkami LOP – przyczynił się do
pewnego przedłużenia prac, ale w październiku 2006
projekt z rysunkami wykonawczymi został złożony u
Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody.
Dyskusja publiczna w tym zakresie objęła ankietę
opinii mieszkańców oraz forum internetowe.
Pod koniec grudnia projekt uzyskał pozytywną opinię i
uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uzyskanie pozytywnej opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
Pierwsza opinia (luty 2007), odwołująca się
do tendencyjnego sprzeciwu LOP była
negatywna, ale UM i inni partnerzy
społeczni przygotowali odwołania w tej
sprawie do Ministra Środowiska od takiej
nieuzasadnionej decyzji Konserwatora.
Wykonany i zatw. projekt będzie stanowił
załącznik do wniosku o zewnętrzne środki
pomocowe w roku 2007 (w tym szczególnie
środki z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego – który pasuje najlepiej, lub z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazow.)

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

2.5. Ochrona starodrzewu i zieleni miasta
2.5.1 Przygotowanie polityki konserwacji zieleni (komunalnej i na działkach pryw.)
2.5.2 Zatrudnienie ogrodnika (leśnika) miejskiego – od 2006

Plan założony na rok 2006

Wykonanie w roku 2006

1. Podjęcie formalnej współpracy z
Wydziałem Leśnictwa SGGW w celu
objęcia Lasu Młochowskiego
długookresowym badaniem
2. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta
wyspecjalizowanego pracownika na
stanowisku „ogrodnika (leśnika)
miejskiego”, który prowadziłby na
bieżąco tę problematykę z ramienia
miasta.

1. Z przyczyn formalnych
zdecydowano, że w roku 2006
współpraca z SGGW będzie
dotyczyć wyłącznie Rewitalizacji
Parku Miejskiego.
2. Przygotowano zakres
obowiązków, ale z powodów
budżetowych nie zatrudniono w
Urzędzie Miasta własnego
ogrodnika-leśnika w roku 2006

Wnioski i plany na rok 2007
1. Zatrudnienie ogrodnika – leśnika, który będzie koordynował
prace Urzędu Miasta w zakresie konserwacji drzewostanu i
będzie współpracował z Nadleśnictwem i obydwoma urzędami
konserwatorskimi. Przewidziano na to środki w budżecie.
2. Podjęcie długofalowej współpracy z Wydziałem Leśnictwa
SGGW, co ma pomóc w określeniu jak zmienia się struktura
gatunkowa drzew w lesie i na terenie miasta, jakie są zagrożenia
wobec drzewostanu, szczególnie starodrzewu i jak praktycznie w
obecnym stanie prawnym miasto może działać.
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Ocena punktowa
Biorąc pod
uwagę
kompleksowość
projektu
przypisano
ocenę:
„4 – zakres
wykonanych w
2006 prac i ich
efekt są zgodne
z planem”

Ocena punktowa
3 – zakres
wykonanych prac
i ich efekt są
niższe niż
założono w
planie

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
1a. Przyjęcie MPZP zawierającego
zapis o ogrodzeniach i podmurówkach
z otworami do migracji małych
zwierząt.
1b. Poparcie projektu Karty
Mieszkańca przez wszystkie
organizacje społeczne oraz Radę
Miasta i dystrybucja jej do wszystkich
mieszkańców. Zorganizowanie w
oparciu o nią edukacji ekologicznej
dzieci w szkołach.
2. Uzyskanie zatwierdzenia dla
ustawienia znaków drogowych z
rysunkiem żaby w miejscach
naturalnych korytarzy migracyjnych
małych zwierząt - w ramach (małej)
aktualizacji organizacji ruchu
drogowego w Podkowie Leśnej
zaplanowanej na rok 2006. Ustawienie
znaków, jak wskazują członkowie
Komitetu Monitorującego Strategii,
jest konieczne na wiosnę, a nie w
późniejszych miesiącach!
3. Przyjęcie MPZP zawierającego ten
zapis o zabezpieczeniu tradycyjnych
przejść do Lasu Młochowskiego oraz
podjęcie starań o uzyskanie tytułu
prawnego do gruntu pod tymi
przejściami.

2.5. Ochrona starodrzewu i zieleni miasta
2.5.3 Odtworzenie korytarzy ekologicznych z / do Lasu Młochowskiego
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
1a. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
został odrzucony przez radnych poprzedniej
kadencji i obecnie miasto nie ma ważnego
planu ani przepisów regulujących sprawy
ogrodzeń i otworów do migracji małych
zwierząt.
1b. Rada Miasta poprzedniej kadencji nie
zdecydowała się poprzeć Karty Mieszkańca,
nawet w formie deklaracji – bo nie była tym
zainteresowana w roku przedwyborczym.
Jedynie organizacje pozarządowe wyraziły
poparcie dla dokumentu. Został on
wydrukowany ze środków FIO przez
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna i na koszt Urzędu Miasta
dostarczony do wszystkich domów w mieście.
3. Nie ustawiono znaków drogowych z rysunkiem
żaby w typowych miejscach migracji małych
zwierząt (ul. Bukowa na wysokości pasa
zieleni wzdłuż cieku wodnego, ew. ul. Parkowa
– przejścia do Parku Miejskiego).
4. W projekcie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta zabezpieczono dwa
przejścia do Lasu Młochowskiego
(przedłużenie ul. Sosnowej oraz przedłużenie
ul. Topolowej przez prywatny lasek na
wysokości pomnika AK). Miasto będzie
musiało wykupić lub formalnie uzyskać tytuł
do wykorzystania oba przejść. Plan został
jednak odrzucony przez RM i nie obowiązuje.
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1. Powtórne przedstawienie Planu do
zatwierdzenia przez Radę.
2. Dodrukowanie ze środków Urzędu
Miasta dodatkowych egzemplarzy Karty
Mieszkańca (za zgoda wydawcy) i
dystrybuowanie do wszystkich osób,
które występują o wydanie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu,
które są konieczne do uzyskania
pozwolenia na budowę / remont w
Starostwie, a także przekazanie sporej
liczby kopii tej książeczki do Starostwa,
gdzie klienci także zwracają się o
informację o warunkach remontów /
rozbudowy czy budowy. Przekazanie, po
uprzednich ustaleniach pewniej liczby
kopii szkole do wykorzystania i ustalenie
z dyrekcjami szkół podkowiańskich, jak
będą wykorzystywane.
3. Ustawienie znaków drogowych
informujących o ew. miejscach migracji
małych zwierząt (Bukowa i Parkowa) –
wprowadzenie tych znaków do formalnej
organizacji ruchu.
4. Po przyjęciu MPZP podjęcie działań w
celu zakupu działek pod przejściami do
lasu.

Ocena punktowa

3 – zakres
wykonanych
prac i ich efekt
są mniejsze niż
wynikałoby to
z przyjętych
planów

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
W ramach zadań 2.7.1-2.7.2-2.7.3

2.6. Ochrona powietrza i ciszy
2.6.1 Ochrona powietrza i ciszy
Wykonanie w roku 2006
W ramach zadań 2.7.1-2.7.2-2.7.3

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

2.7. Egzekwowanie prawa miejskiego
2.7.1 Wypracowanie systemu skutecznego przestrzegania prawa miejscowego
2.7.2 System informacji o wymogach prawa miejscowego
2.7.3 Promocja zachowań pro-ekologicznych
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Plan założony na rok 2006
1. Poparcie projektu Karty Mieszkańca
przez wszystkie organizacje społeczne
oraz Radę Miasta i dystrybucja jej do
wszystkich mieszkańców.
Zorganizowanie w oparciu o nią edukacji
ekologicznej dzieci w szkołach.
Kontynuacja promocji zachowań
proekologicznych w Biuletynie Miasta.
2. Powtórne wystąpienie Burmistrza do
Starosty wspartego przez podkowiańskie
organizacje społeczne o delegaturę
Wydziału Architektury.
3. Kontynuacja egzekwowania prawa
lokalnego poprzez nakładanie kar i
występowanie do organów nadzoru.
4. Zakup do Referatu Gospodarki
Miejskiej programu komputerowego dla
polepszenia ewidencji umów posiadanych
przez mieszkańców na wywóz
nieczystości stałych, ciekłych, śmieci
segregowanych.
5. Przygotowanie programu działania w
celu wyeliminowania pokryć azbestowych
i pomocy właścicielom tych posesji.

1. Wszystkie organizacje społeczne w mieście, które się
zainteresowały tematyka Karty poparły ją (ok. 10
podpisów w liście otwartym do Rady Miasta). Rada Miasta
poprzedniej kadencji uznała, że nie ma takich uprawnień,
choć przecież przyjmowała uchwały deklaratywne w
innych sprawach, a część radnych uczestniczyło w jej
przygotowaniu. Karta została rozesłana przez UM do
wszystkich domów w Podkowie Nie była wykorzystana w
szkołach lub była w niewielkim stopniu.
2. Burmistrz nie wystąpił powtórnie do Starosty
Grodziskiego o utworzenie w Urzędzie Miasta delegatury
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa,
ponieważ uznał, że wniosek nie ma szans, skoro
odmówiono w podobnej sprawie Burmistrzowi Grodziska.
3. Burmistrz kontynuował interwencje w sprawach łamania
przepisów lokalnych lub łamania prawa, m.in.
interweniował w instytucjach odpowiedzialnych w spr.
budownictwa – przypadek nielegalnego remontu pawilonu
Społem przy ul. Jana Pawła II. W przypadku pawilonów
handlowych przy Poczcie skierował wniosek do w
prokuratury.
4. Zakupiono program komputerowy do ewidencji umów i
jest on aktualizowany.
5. Nie przygotowano pełnego programu działania w zakresie
wyeliminowania pokryć azbestowych, chociaż
przeprowadzono wymagana przez prawo ewidencję.
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Wnioski i plany na rok 2007

1. Dodrukować pewną ilość egzemplarzy
Karty (ze środków Urzędu za zgodą
wydawcy – Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu) dystrybuowanie do
wszystkich osób, które występują o
wydanie warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu, przekazanie
pewnej liczby kopii Starostwa, gdzie
klienci także zwracają się o informację
o warunkach remontów / rozbudowy
czy budowy + ustalenia ze szkołami.
2. Powtórne wystąpienie do Starostwa i
do Inspekcji Budowlanej o delegaturę
w Podkowie.
3. Kontynuacja interwencji w sprawach
łamania prawa i naruszania przepisów
4. Podjęcie stałych inspekcji ważności
zawartych umów (uwaga: Sejm
rozpatruje inne uregulowania sprawy)
5. Przygotowanie kompleksowego
programu neutralizacji azbestu,
przygotowanie formalne jego
realizacji i podjęcie jej w kolejnym
roku.
6. Aktualizacja Regulaminu czystości i
porządku w mieście, oraz programu
gospodarki odpadami stałymi.

Ocena punktowa

Ocena punktowa
3 – zakres
wykonanych prac
i ich efekty są
mniejsze niż
określone w
przyjętych
planach.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
1a. Po zatwierdzeniu MPZP należy przystąpić
do opracowania studium zagospodarowania
i rewitalizacji centrum. Szczególnie pilny
będzie teren MOK-u, ale generalnie studium
powinno być realizowane całościowo.
1b. Uzupełnieniem tego opracowania będzie
Plan Rewitalizacji Parku Miejskiego. W
budżecie na rok 2006 zarezerwowano
jedynie środki wykonanie Planu
Rewitalizacji Parku, więc całościowe
studium centrum miasta musi być
przełożone na rok 2007. Będzie to istotny
element koncepcji oraz szczegółowego
planu rewitalizacji Miasta-Ogrodu, który
należy przygotować z myślą o perspektywie
finansowej Unii Europejskiej na lata 20072013.
2. Badania natężenia ruchu drogowego na
głównych ulicach miasta, w celu śledzenia
zachodzących trendów należy, tak jak dotąd,
powtarzać co dwa-trzy lata, następny w 2007

2.8. Analizy oraz projekty zagospodarowania perspektywicznego kluczowych fragmentów miasta
2.8.1 Przygotowanie szczegółowych opracowań dla obszarów wyznaczonych w MPZP
2.8.2 Przygotowanie analiz dotyczących istotnych problemów funkcjonowania miasta
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
Ocena
punktowa
1a. Do końca roku 2006 Miejscowy Plan
1a. W budżecie roku 2007 zarezerwowano
Zagospodarowania Przestrzennego
środki na przygotowanie Lokalnego Planu
4 – zakres
(MPZP) nie został zatwierdzony, dlatego
Rewitalizacji – niezbędnego przy
wykonanych
nie podejmowano szczegółowych
występowaniu do funduszy strukturalnych,
w roku 2006
opracowań studialno-projektowych dla
oraz odrębnie środki na opracowanie
prac był
terenów wskazanych w planie.
eksperckie projektu rewitalizacji centrum
zgodny z
1b. W roku 2006 przygotowano i
miasta. Ponadto (wspomniano o tym w
planem
przedstawiono do zatwierdzenie
zadaniu 1.6.1) wykonany będzie projekt
Konserwatorowi Przyrody i
realizacyjny zieleni miejskiej na ul. JP II i
Konserwatorowi Zabytków Plan
Lilpopa, oraz projekt koncepcyjny Al.
Rewitalizacji (Rewaloryzacji) Parku
Lipowej i ul. Brwinowskiej.
Miejskiego.
1b. Konserwator Zabytków pozytywnie ocenił
Projekt Rewitalizacji Parku, a Konserwator
Przyrody, w oparciu o opinię LOP
negatywnie. Należy przygotować odwołanie i
podjąć dyskusję z Konserwatorem Przyrody i
działania w celu zmiany decyzji.
2. Przeprowadzenie kolejnego kompleksowego
badania natężenia ruchu w roku 2007 lub
2008 – dane do przygotowania ew. wniosku
o środki na alternatywny dojazd do Żółwina

Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 2
„5” - powyżej „4” - zgodnie „3” – nieco „2” – znacznie
Wartość oceny
Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w
wyniku samo-oceny Urzędu Miasta
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planu

z planem

poniżej planu

poniżej planu

-

3

4

-

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za rok 2006:
Karta oceny zadań w ramach Celu nr 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców Miasta-Ogrodu
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

Plan założony na rok 2006
Stałe wdrażanie przyjętego
programu – proces ciągły,
począwszy od dnia zakończenia
prac – od początku kwietnia 2006.
Rada Rodziców przejmie na siebie
rolę monitorowania realizacji
programu (nazwanego roboczo
Strategią dla szkoły)

3.1 Opracowanie i realizacja wszechstronnego programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży
3.1.1 Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-wychowawczego dzieci i
młodzieży (obejmującego przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz
kształtowanie wartości i zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży).
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
Ocena punktowa
1. Poszczególne wybrane elementy programu
(tzw. Strategii dla Szkoły) były
realizowane, na podkreślenie zasługuje
dobra atmosfera współpracy między
dyrekcją a rodzicami, otwartość na
wzajemne inicjatywy i współpracę.
Jednakże w odbiorze rodziców nie widać
szerokich efektów we wszystkich
dziedzinach, szczególnie w zakresie zajęć
dodatkowych dla dzieci, co nie umniejsza
znaczenia niektórych realizowanych
inicjatyw (np. święto szkoły, COMENIUS)
2. Strategia (Program) nie została
opublikowana na stronie internetowej
szkoły, ani nie była od chwili przyjęcia
przedmiotem publicznych dyskusji lub
monitoringu. Dotychczasowa Rada
Rodziców nie pełniła w praktyce roli
instytucji monitorującej i wspomagającej
realizację programu.
3. We wrześniu 2006 ukonstytuowała się
nowa Rada Rodziców, która ponowiła
zobowiązanie do monitorowania realizacji
programu, oraz sama wychodzi z
szeregiem inicjatyw realizujących
wspomnianą Strategię.
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1. Podjęcie realizacji większej niż do tej
pory liczby zadań ze Strategii (Programu),
tak aby ten proces był powszechnie
dostrzegalny;
2. Podjęcie przez MOK i Bibliotekę
realnej współpracy ze Szkołą, bowiem ma
to miejsce jedynie incydentalnie, a nie
systemowo;
3. Opublikowanie przyjętego w marcu
2006 roku programu na stronie
internetowej szkoły jako formy
publicznego zobowiązania do jej
realizacji. Rada Rodziców już to zrobiła
na swojej stronie internetowej.
4. Podjęcie kluczowego dla powodzenia
zmian zadania ze strategii –
systematycznego badania opinii rodziców
i uczniów o pracy szkoły i nauczycieli, co
będzie dodatkową pomocą dla Dyrekcji
szkoły w ocenie nauczycieli.

3 – proces postępuje
we właściwym
kierunku, ale zakres
wykonanych prac i ich
efekty są jednak nieco
mniejsze niż
zakładano.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok
2006
1. Stała analiza
systemu finansów
oświaty w Podkowie
Leśnej i
przygotowanie
wniosków.
2. Wdrożenie i
aktualizacja
budżetowania
zadaniowego w
oświacie, mierzenie
wskaźników - proces
ciągły

3.1 Opracowanie i realizacja wszechstronnego programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży
3.1.1 Analiza sytuacji w oświacie – trendy demograficzne, aspiracji i potrzeb mieszkańców oraz
kosztów dla miasta
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2006
Ocena punktowa
1. Wskaźniki skuteczności działania szkoły są oparte na wynikach
egzaminów po VI klasie i egzaminów po Gimnazjum w roku 2006
są nadal dobre. Ich wyniki są generalnie dobre (wyniki plasują
szkołę wśród górnych 20% szkół w województwie, jedna z
lepszych w powiecie, ale ustępuje Szkole społecznej KIK).
2. W roku 2006, podobnie jak w budżecie na rok 2005
przygotowano w formie uzupełniającego materiału budżet Zespołu
Szkół w formie zadaniowej. Pokazuje on koszty poszczególnych
zadań oraz efekty ilościowe ich realizacji. Daje to prawidłową
informację zarządczą.
3. Aktualne trendy demograficzne wykazują tendencję do
stabilizacji liczby dzieci w Podkowie – został zahamowany spadek
(rodzi się 25-30 rocznie), ale coraz mniej z nich uczęszcza do
szkoły samorządowej. Spośród dzieci w mieście coraz liczniejsza
grupa podejmuje naukę poza szkołą samorządową (inne społeczne,
sąsiednie gminy, Warszawa – razem blisko 40% wszystkich).
„Brak” dzieci w szkole jest uzupełniany dziećmi z Żółwina i
Owczarni. Stanowią one już ok. 45% dzieci w Szkole (sumarycznie
8 z 19 klas, choć dzieci są wymieszane). Kwoty subwencji
oświatowej z Ministerstwa „idące za dzieckiem” pokrywają tylko
ok. 60% kosztów oświaty i starcza to na płace nauczycielskie przy
założeniu klas 19-20 osobowych. Jeśli klasy są mniejsze to gmina
dopłaca do pensji nauczycielskich, podobnie jak pokrywa wszystkie
koszty stałe utrzymania szkoły i zajęcia dodatkowe oraz urlopy
zdrowotne nauczycieli (ok. 40%). Średnia wielkość klasy w szkole
to 20 uczniów.
4. W roku 2006 utworzono 2 nowe klasy w szkole podstawowej
(22-25 osób) i 1 grupę w przedszkolu Corocznie dopłaty miasta do
oświaty (razem ok. 1 mln zł) wzrosły w roku 2006 znacząco (o
150.000 zł) w stos do 2005, ale już w roku 2007 wzrosną o
mniejszą kwotę, co oznacza wytracenie trendu szybkiego wzrostu.
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Należy dalej prowadzić ww. analizy i ocenę potrzeb.
Miastu zależy na dobrej oświacie i wychowaniu dzieci i
młodzieży, ale ze względu na wysokie i rosnące szybciej
niż inflacja koszty tego działu, a brak wzrostu subwencji
oświatowej - należy lepiej wykorzystywać środki już
posiadane i wydatkowane. Wymaga to pogłębionej i
corocznej analizy trendów demograficznych i arkusza
zajęć, z punktu widzenia skutków dla budżetu miasta i
wymogów ustawowych (Karta Nauczyciela i inne).
Podobnie należy analizować wydatki na przedszkola
szukając rozsądnego i merytorycznie akceptowalnego
kompromisu.
Z jednej strony istnieje presja społeczna na polepszanie
jakości i warunków nauczania, czego elementem są
mniejsze klasy oraz większa ilość zajęć dodatkowych, na
szerszą opiekę nad dziećmi w czasie szkoły i po
południu, lepsze wyposażenie szkoły i przede wszystkim
wyższe kwalifikacje nauczycieli, a z drugiej strony
koszty dopłat miasta do subwencji oświatowej rosną
szybko i jeśli tendencje się utrzymają to będą rosnąć
jeszcze szybciej (kilkaset tysięcy zł rocznie). Potrzebna
jest przemyślana i wyważona polityka oświatowa
obejmująca wielkość klas (zbliżoną do praktycznego
standardu 24-25 osób) i liczbę klas (etaty), a z drugiej
strony przemyślaną politykę kadrową i inwestowanie w
takie działania, które przynoszą największy efekt w
porównaniu z oczekiwaniami wyrażonymi w raporcie z
realizacji zadania 3.1.1 „Program edukacyjnowychowawczy dla miasta”.

4 – zakres
wykonanych prac
i ich efekt są
zgodne z planem

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

3.2 Baza rekreacyjna, sportowa i turystyczna dla młodzieży i dorosłych (dostępna także dla niepełnosprawnych
3.2.1 Zaplanowanie i sukcesywna realizacja obiektów stanowiących bazę materialną
dla uprawiania sportu i rekreacji dla młodzieży i dorosłych

Plan założony na rok 2006
1. Budowa wielofunkcyjnego
boiska na terenie szkoły
samorządowej, oraz
2. Kontynuacja wyposażania
skate-parku, wraz z
zapewnieniem specjalistycznej
opieki nad młodzieżą

Wykonanie w roku 2006
W okresie wakacyjnym (gdy nie ma zajęć szkolnych)
wykonano modernizację boiska szkolnego
(wielofunkcyjne, bezpieczna nawierzchnia z
poliuretanu). Praca została wykonana w całości,
boisko jest dostępne dla młodzieży oraz bezpieczne,
ale Urząd Miasta nie podpisał wykonawcy protokołu
odbioru inwestycji, bowiem grubość nawierzchni
poliuretanowej [ok. 1 cm] nie była równa we
wszystkich miejscach. Podpisany z wykonawcą
protokół stwierdza, że w roku 2006 otrzyma on
jedynie 50% wynagrodzenia, a drugie 50% w 2007 po
poprawieniu nawierzchni. Dla dzieci boisko jest w
pełni bezpieczne i jest używane do zajęć sportowych.
Gwarancja rozpocznie swój bieg dopiero po
całkowitym odebraniu poprawionej nawierzchni.

Wnioski i plany na rok 2007
1. Należy wykonać projekt techniczny
Sali Sportowej na terenie Szkoły
Samorządowej. Budując boisko
pozostawiono na ten cel miejsce –
boisko zostało odsunięte od
dotychczasowego budynku szkoły.
2. Wykonany projekt należy złożyć wraz
z wnioskiem o dofinansowanie
budowy do Urzędu Marszałkowskiego
– w ramach funduszy strukturalnych
(Regionalny Program Operacyjny) lub
w ramach funduszy Totalizatora
Sportowego.
3. Wykonany będzie remont oświetlenia
na terenie boiska.

W roku 2006 w wyniku ustaleń podjętych między
Burmistrzem Miasta a Dyrektorem MOK i Gminną
Komisją ds. Rozw. Problemów Alkoholowych
(GKRPA) Miejski Ośrodek Kultury, ze środków
GKRPA, zatrudnił dwu pracowników do opieki nad
dorastającą młodzieżą (street-workera) na terenie
istniejącego Skate-parku, który w roku 2006 został
wyposażony z budżetu miasta w kolejne urządzenie
do ćwiczeń na skate-boardzie i rowerach. Teren został
uprzątnięty, oświetlony i naprawiono płot MOKu.

4. Kontynuowane będzie doposażanie
skate-parku w kolejne urządzenia, a
także zatrudnić na okres wiosennoletnio-jesienny pracownika od pracy z
młodzieżą (tzw. street-workera), ze
środków Gminnej Komisji RPA.
5. Sporządzone będzie Studium
Wykonalności finansowourbanistyczno-organizacyjnej
dodatkowej Sali Sportowej do
uprawiania sportów walki położonej na
terenach komunalnych przy szosie 719.

18

Ocena punktowa
4 – zakres
wykonanych prac i
ich efekt są zgodne z
założonym planem

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.3 Skuteczny system pomocy socjalnej i opieki nad osobami starszymi
3.3.1 Podniesienie skuteczności działania systemu pomocy socjalnej i opiekuńczej
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

1. Powołanie Zespołu
zadaniowego do spraw
analizy obecnego systemu
dostarczania pomocy
osobom potrzebującym i
opracowanie „Strategii
rozwiązywania problemów
społecznych.
2. Praktyczna bieżąca
współpraca MOPS, Parafii i
Caritas, PKPS oraz Urzędu
Miasta.

1. Nie została opracowana „Lokalna strategia
rozwiązywania problemów społecznych”, określona
w ustawie o pomocy społecznej – sytuacja nie
zmieniła się od roku 2005 i wymaganego ustawą
formalnego dokumentu nie ma. Nie mniej faktem
jest, że wiedza potrzebna w tym zakresie istnieje i
jest wykorzystywana w praktyce współpracy
instytucji zajmujących się pomocą społeczną.
2. Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i PKPS oraz oddziału Caritas w Podkowie
wszystkie osoby potrzebujące są objęte skuteczną
pomocą – szczególnie, jeśli chcą przyjąć pomoc.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

3.3 Skuteczny system pomocy socjalnej i opieki nad osobami starszymi
3.3.2 Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)
w Podkowie Leśnej
Wnioski i plany na rok 2007
Wykonanie w roku 2006

Plan założony na rok 2006
Kontynuowanie przez inicjatorów
i wspieranie przez miasto
działalności UTW
(Podkowiańskiego Uniwersytetu
Otwartego „Pokolenia”).

1. Należy podjąć realizację „Lokalnej
strategii rozwiązywania problemów
społecznych” i przyjąć dokument;
2. Należy doskonalić wymianę
informacji o osobach potrzebujących
różnych form pomocy oraz doskonalić
współpracę wszystkich instytucji w
rozwiązywaniu problemów tych rodzin
i osób.

UTW (Podkowiańskiego Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”) rozpoczął
działalność od 15 lutego 2006. Dotąd zakończono dwa semestry. Wykłady
cieszą się dużym powodzeniem, do UTW zapisało się ponad 100 osób, z
czego 90 regularnie uczęszcza i opłaca składki (40 zł za semestr). Wykłady
odbywają się w środy 11-13 w Sali MOK, który wynajmuje salę za niewielką
opłatą i udostępnia sprzęt do nagłośnienia. Koszty nagłośnienia pokrywa
Urząd Miasta, który zapewnia też sprzęt do projekcji multimedialnych i
pokrywa część kosztów informacji dla mieszkańców (plakaty, biuletyn
miasta) oraz część kosztów honorariów uznanych wykładowców
zewnętrznych. Jest to inicjatywa organizacji pozarządowych (Związek
Podkowian, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL) – a organizatorzy,
również emeryci, pracują społecznie. Wiele obowiązków organizacyjnych
(sekcje zainteresowań) biorą na siebie członkowie. UTW więc jest to też
inicjatywa integrująca mieszkańców w wieku średnim i starszym. W ramach
działalności UTW odbyło się 29 wykładów, w tym 4 wyjazdowe oraz 5
wycieczek tematycznych poza Podkowę. Działa 10 sekcji tematycznych.
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Ocena punktowa
3 – zakres wykonanych
prac i ich efekt są
mniejsze niż założone
planem, ze względu na
nie opracowanie
formalnej „Strategii
rozwiązywania
problemów
społecznych”.

1. Kontynuacja działalności i
wspieranie jej przez miasto w formie
dotacji na projekty organizacji
pożytku publicznego realizujących
zadania własne gminy
2. Umożliwienie odbywania
wykładów w pomieszczeniach
Pałacyku po jego remoncie
3. Docelowo – znacząca pomoc
organizacyjna Podkowiańskiego
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich dla UTW, tak aby
była to stała i rozwojowa działalność
edukacyjna i rekreacyjna dla osób w
średnim i starszym wieku w mieście.

Ocena punktowa
5 – zakres prac
oraz ich efekt na
danym etapie jest
szerszy i
wcześniejszy niż
zakładał plan – jest
to najbardziej
udana inicjatywa
edukacyjna i
integracyjna w
ostatnim czasie w
mieście, tworząca
również dobrą
markę miasta na
zewnątrz

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.4 Pełna dostępność podstawowych usług zdrowotnych w systemie ubezpieczeniowym
3.4.1 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podkowie Leśnej na ul. Błońskiej
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

W roku 2006 przewidziano
jedynie remont dachu na
budynku przychodni na ul.
Błońskiej. Na piętrze budynku
będzie kontynuować działalność
Środowiskowy Dzienny Dom
Pomocy dla osób z
upośledzeniami.

W roku 2006 wykonano zgodnie z planem remont dachu nad
budynkiem Przychodni (ostateczny koszt 23.000 zł). Po trzech latach
intensywnych remontów budynku i otoczenia (blisko 200.000 zł) budynek
jest w dobrym stanie technicznym i jest w pełni zdatny do
funkcjonowania w najbliższych latach. Baza materialna świadczenia
podstawowych usług zdrowotnych została wydatnie poprawiona. Po
wymianie okien w budynku przychodni (2004), oraz wymianie
instalacji centralnego ogrzewania w budynku przychodni (2005),
nastąpiła wymiana pokrycia dachowego. Budynek jest ogrzewany
przez nowoczesną kotłownię gazową a nie szkodliwą dla sąsiednich
nieruchomości węglową. Wyremontowany jest chodnik przed
przychodnią i parking dla gości oraz obsługi.
2. Na piętrze przychodni, udostępnionym przez władze miasta na 10
lat, funkcjonuje Środowiskowy Dzienny Dom Pomocy dla osób z
upośledzeniami, prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych. Dom obejmie opieką ponad 20 osób w tym
połowę będą stanowili mieszkańcy gminy. Działalność
Środowiskowego Domu Dziennej Pomocy jest bardzo wysoko
oceniana przez społeczność podkowiańską.

Ponieważ uzyskanie środków
zewnętrznych na termomodernizację budynku będzie
trudne w sytuacji braku otwartych
konkursów na środki 2007-2013 i
w sytuacji, gdy tak wiele prac już
wykonano w latach ubiegłych,
dlatego podjęto decyzję o
ukończeniu prac ze środków
własnych w roku 2007. W
budżecie przeznaczono 60.000 zł
na termomodernizację ścian –
jako ostatni element remontu
budynku.

Ocena punktowa

4 – zakres prac
oraz ich efekt
na danym
etapie zgodny z
założonym
planem.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.4 Pełna dostępność podstawowych usług zdrowotnych w systemie ubezpieczeniowym
3.4.2 Działania na rzecz zabezpieczenia świadczenia usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Ocena punktowa

Na rok 2006 nie przewidziano
konkretnych działań.

Burmistrz zobowiązał się popierać ewentualne wnioski prywatnych
świadczeniodawców usług rehabilitacyjnych do NFZ, ale żaden ZOZ ani
gabinet nie zgłosił się po takie poparcie.

Nie oceniano
tego zadania
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W mieście dostępne są aktualnie usługi
rehabilitacyjne. Ponieważ władze miasta są
zainteresowane tym, aby choć jeden z
gabinetów rehabilitacyjnych świadczył
bezpłatne usługi dla osób starszych lub
gorzej sytuowanych, dlatego Burmistrz jest
gotów wspomagać formalnie każdy taki
wniosek do NFZ, jeśli się on pojawi.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
Kontynuacja finansowania
pomocy pielęgniarskiej i
stomatologicznej w szkole oraz
pielęgniarskiej w przedszkolu.

3.4 Skuteczny system pomocy socjalnej i opieki nad osobami starszymi
3.4.3 Zabezpieczenie profilaktyki i opieki medycznej w szkołach i przedszkolu
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
W trakcie roku 2006 zarówno w szkole jak i przedszkolu Dalsza kontynuacja finansowania
działała pomoc pielęgniarska, a w szkole dentysta szkolny.
pomocy pielęgniarskiej i
stomatologicznej w szkole oraz
Na bieżąco monitorowana jest praca stomatologa.
pielęgniarskiej w przedszkolu. Bieżący
monitoring wykonywania zadań.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.1 Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku Kasyna na Podkowiańskie Centrum Kultury i
Inicjatyw obywatelskich - Patrz zadanie nr 1.3.1
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
Patrz zadanie nr 1.3.1

Plan założony na rok 2006
Patrz zadanie nr 1.3.1

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
1. Dofinansowywanie
projektów organizacji
poprzez konkursy grantowe.
2. Funkcjonowanie
Podkowiańskiego Forum
Organizacji Pozarządowych

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.2 Wspieranie działań kulturotwórczych organizacji społecznych i Parafii Św. Krzysztofa
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
1. Zgodnie z prawem przyjęto Program Współpracy z Organizacjami
1. Kontynuacja konkursów grantowych
Pozarządowymi. Poprzez instytucje Konkursu grantowego
i zwiększenie środków dostępnych na
dofinansowano 11 kwalifikujących się formalnie projektów na 15
ten cel.
zgłoszonych, na łączną kwotę 50.000 zł (zgłoszono wnioski na blisko
2. Wspieranie istnienia i
110.000 zł).
funkcjonowania Forum
2. Bez przeszkód działało Forum Podkowiańskich Organizacji
Podkowiańskich Organizacji
Pozarządowych (forum konsultacyjne środowiska przy Burmistrzu
Miasta, do którego zapraszane są wszystkie organizacje działające na
Pozarządowych jako forum wymiany
terenie miasta, oraz radni Rady Miasta). Forum kilkakrotnie spotykało
informacji między włazami miasta a
się z przedstawicielami Urzędu Miasta.
organizacjami pozarządowymi.
3. Organizacje pozarządowe aktywnie włączyły się w realizację
3. Dalszy rozwój inicjatywy
Europejskich Dni Dziedzictwa, a jedna z nich – Związek Podkowiak,
Europejskich Dni Dziedzictwa.
wzięła na siebie funkcję koordynatora Otwartych Ogrodów, występując
o zewnętrzne dotacje na promocję wydarzenia. Przedstawiciele

organizacji reprezentowanych w Podkowiańskim Forum Organizacji
Pozarządowych w anonimowej ankiecie dobrze ocenili współpracę
Urzędu Miasta z organizacjami (średnia ocena 4 w skali 1-5).
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Ocena punktowa
4 – zakres prac oraz
ich efekt na danym
etapie zgodny z
założonym planem.

Ocena punktowa

Ocena punktowa
4 – zakres prac
oraz ich efekt na
danym etapie
zgodny z
założonym
planem.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.3 Działania na rzecz podniesienia rangi Muzeum na Stawisku
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Nie przyjmowano konkretnego
planu działania na rok 2006.

Wobec braku możliwości dofinansowywania działalności
Muzeum (warunek podjęcia dyskusji o zmianie organu
założycielskiego) temat nie był podejmowany w roku 2006.

Ponieważ Miasta nie stać na
wniesienie udziału finansowego
w koszty utrzymania Muzeum,
co byłoby konieczne przy
zmianie organu założycielskiego,
zdecydowano się odłożyć ten
temat na przyszłość.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006
Na lata (2005-2006)
przewidziano:
(a) debatę z udziałem szerokich
środowisk w mieście nad
poszerzeniem oferty
programowej MOK
(b) odpowiednie poszerzenie
działalności o działania
nakierowane na wychowanie i
zagospodarowanie czasu
wolnego młodzieży i rekreację

Nie mniej docelowo – w ciągu kilku najbliższych lat realizacja takiego zadania i tym samym rozwój i podniesienie
rangi Muzeum na Stawisku w Podkowie Leśnej (powołania Muzeum Kultury, Literatury i Sztuki Polskiej XX w im. A. i J.
Iwaszkiewiczów, wspólnie przez Ministerstwo, Urząd
Marszałkowski, Powiat i Miasto Podkowa Leśna), leży w
interesie rozwoju naszego Miasta jako lokalnego i
regionalnego centrum kulturalno-edukacyjnego.

Nie przyjmuje się szczegółowych
planów na rok 2007.

Działanie w zakresie poszerzenia działalności MOK na młodzież nie
jest szeroko zakrojone ani zinstytucjonalizowane, ani też nie jest
częścią szerszego planu działania MOK, ale postęp ten powinien być
dostrzeżony i doceniony, a zmiany kontynuowane w roku przyszłym
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Zadanie nie było
oceniane

Ww. projekt musi być odłożony na
przyszłość bowiem wobec
obciążenia miasta kosztami
remontu, a następnie utrzymania
Pałacyku-Kasyna, nie stać nas na
współ-przejmowanie nowej
jednostki, która ma już swojego
właściciela. W najbliższym okresie
taki wniosek nie ma szans w MK.

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.4 Poszerzenie dotychczasowych zadań MOK o działania nakierowane na
wychowanie i zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, rekreację i sport
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
W roku 2006 został uczyniony pierwszy krok. W marcu 2006
Burmistrz uzgodnił z Dyrektorem MOK, że ten ze wsparciem
środków Gminnej Komisji R.P.A. zatrudni opiekuna młodzieży
korzystającej ze skate-parku. Dwu opiekunów pracowało na umów
zlecenie między czerwcem a październikiem. Za 30.000 zł
dokupione zostało kolejne urządzenie do skate-parku.

Ocena punktowa

Poszerzenie działalności MOK-u na
młodzież powinno być zdecydowanie
kontynuowane w kolejnym roku, wraz
z rozwiązaniami formalnymi. Będzie to
tym bardziej możliwe, że po oddaniu
do użytku budynku Pałacyku-Kasyna
baza lokalowa służąca rozwojowi
kultury i zagospodarowania czasu
wolnego wyraźnie wzrośnie i teren
dzisiejszego MOKu będzie mógł w
większym stopniu przejąć obciążenie w
zakresie pracy z młodzieżą.

Ocena punktowa
4 – zakres prac oraz
ich efekt na danym
etapie zgodny z
założonym planem.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.5 Powołanie Multimedialnego Ośrodka Informacyjno-Czytelniczego
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Stałe funkcjonowanie Czytelni
Internetowej w Bibliotece
Miejskiej

Od początku marca na piętrze Biblioteki Miejskiej rozpoczęła pracę
Czytelnia Internetowa. Mieszkańcy miasta mają tam zapewniony
bezpłatny punkt dostępu do Internetu. Urząd Miasta zapewnił pomoc
praktykanta jako opiekuna użytkowników. Czytelnia działa w godzinach
funkcjonowania Biblioteki: środa 13:00 - 18:00, czwartek 09:00 - 14:00,
piątek 13:00 - 18:00.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.1 Przygotowanie „Karty Mieszkańca Miasta Ogrodu”
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

1. W roku 2006 należy przedstawić
dokument całej Radzie Miasta z
wnioskiem o poparcie dokumentu
w formie deklaracji,
2. Należy dostarczyć na koszt miasta
wydrukowana Kartę do
wszystkich gospodarstw
domowych w mieście.
3. Ponadto Karta powinna stać się
podstawą do edukacji
ekologicznej i historycznej
młodzieży w szkołach
podkowiańskich. Potrzebna jest
szeroka promocja treści Karty
wśród mieszkańców.

1. Wszystkie organizacje społeczne w mieście, które się zainteresowały
tematyka Karty poparły ją (ok. 10 podpisów w liście otwartym do
Rady Miasta). Rada Miasta poprzedniej kadencji uznała jednak, że nie
ma takich uprawnień, choć wcześniej przyjmowała uchwały
deklaratywne w innych sprawach, a część radnych uczestniczyło w jej
przygotowaniu.
2. Karta została rozesłana przez UM do wszystkich domów w Podkowie
3. Karta była wykorzystywana w szkołach, ale w niewielkim stopniu
(głownie w szkole społecznej). Jej późniejsza promocja wśród
mieszkańców ograniczyła się do umieszczenia w eksponowanym
miejscu na stronie internetowej miasta – ale miała miejsce.
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1. Kontynuacja działania Czytelni
Internetowej i rozszerzenie czasu
dostępności dla użytkowników.
2. Przygotowanie programu rozwoju
i przekształcenia Biblioteki w
Bibliotekę Multimedialną (Ośrodek
Informacyjno-Czytelniczy)

W roku 2007 należy dodrukować
pewną ilość egzemplarzy Karty na
koszt miasta – tak aby można było ją
przekazywać osobom starającym się
o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy działki, osobom
starającym się o pozwolenie na
budowę lub zgłaszającym remont
(konieczna współpraca Starostwa,
które może wydawać
zainteresowanym egzemplarze
Karty). Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu zgłasza chęć
aktualizacji niektórych zapisów karty
oraz dodania nowych rozdziałów.

Ocena punktowa
4 – zakres prac
oraz ich efekt na
danym etapie jest
zgodny z
założonym w
planie

Ocena punktowa
„4 – zakres prac
oraz ich efekt na
danym etapie jest
zgodny z
założonym w
planie”.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.2 Program wspierania inicjatyw społecznych
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Ocena punktowa

1. Uchwalenie Programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi
2. Stałe funkcjonowanie Forum
Podkowiańskich Organizacji
Pozarządowych
3. Realizacja konkursu grantowego

Realizacja tego zadania i sprawozdanie z niego pokrywa się
praktycznie całkowicie ze sprawozdaniem z zadania 3.5.2

Zadanie nie było
odrębnie ocenione

Kontynuacja dotychczasowych
działań – jak w zadaniu 3.5.2

Wspieranie działań kulturotwórczych organizacji społecznych
i Parafii Św. Krzysztofa. W tej sytuacji realizacja tego zadania
nie będzie odrębnie oceniana – szczegóły patrz zadanie 3.5.2

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.3 Wspieranie powstania gazety lokalnej i elektronicznej listy dyskusyjnej dla mieszkańców
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007 Ocena punktowa

1. Kontynuacja działań

1. Tak jak opisano w sprawozdaniu z realizacji zadania 2.5.2 i 3.6.2
Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych działało i
spełniało swoje zdanie w ramach kontaktów Urząd – organizacje
pozarządowe. Ponieważ inicjatywa większej formalizacji Forum nie
została podjęta, dlatego nie ma możliwości przekazania luźnemu
Forum formalnej roli koordynatora części społecznej Biuletynu;

Forum Podkowiańskich
Organizacji Pozarządowych
w roku 2006 jako forum
wymiany opinii między
organizacjami a Urzędem
Miasta.
2. Kontynuacja instytucji
internetowych pytań do i
odpowiedzi Burmistrza na
stronie internetowej jako
formy publicznej oceny i
publicznej wymiany
informacji.

2. Pytania do Burmistrza i odpowiedzi Burmistrza to forma
komunikacji z mieszkańcami szeroko wykorzystywana i czytana przez
mieszkańców. Liczba pytań systematycznie wzrasta i w roku 2006
było ich 57.
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Kontynuacja dotychczasowych
działań jak w roku 2006.

4 – zakres prac oraz
ich efekt na danym
etapie jest zgodny z
założonym w
planie

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.4 Ustalenie lokalnego kalendarza imprez kulturalnych, integracyjnych i promocyjnych.
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Wypełnienie wzorca kalendarza
imprez na stronie internetowej
miasta konkretnymi ustalonymi w
mieście imprezami. Stała
aktualizacja zawartości kalendarza.

Kalendarz imprez kulturalnych, integracyjnych i promocyjnych na rok
2006 na stronie internetowej miasta był wypełniony i aktualizowany.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.7 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji miejsca.
3.7.1 Powołanie Ośrodka Dokumentacji, Informacji i Promocji Miasta-Ogrodu (docelowo
Muzeum Miasta Ogrodu Podkowa Leśna)
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Przygotowanie koncepcji
działania Muzeum Miasta
Ogrodu jako jednej z inicjatyw
ulokowanych w
pomieszczeniach
odremontowanego Pałacyku
Kasyna. Należy nadal gromadzić
eksponaty.

Tak jak w roku poprzednim, tak i w 2006 z pomocą finansową
miasta (konkurs grantowy) Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna przygotowało kolejne plansze wystawy
fotograficznej nt pierwszych rodzin podkowiańskich oraz nt relacji
Podkowy z Węgrami w okresie wojennym i powojennym, co
stanowi przyszły zasób Muzeum (ew. depozyt Towarzystwa), które
znajdzie kiedyś siedzibę w części odremontowanego Pałacyku
Kasyna.

Kontynuacja prowadzenia
Kalendarza imprez – jak w roku
2006.
Starania o podniesienie wartości
informacyjnej Kalendarza.

Kontynuacja prac koncepcyjnych
nad powołaniem najpierw Ośrodka
Dokumentacji, Informacji I
Promocji, a docelowo Muzeum
Miasta Ogrodu. Wystąpienie o
środki zewnętrzne na wsparcie
powołania takiej jednostki w
ramach Pałacyki Kasyna.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

3.7 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji miejsca.
3.7.2 Ochrona konserwatorska substancji zabytkowej Miasta-Ogrodu
plany na rok 2007
Wykonanie w roku 2006

1). Uzyskanie formalnej interpretacji prawnej pojęcia „Miasta
Ogrodu wpisanego do rejestru zabytków” w Ministerstwie Kultury,
tak aby można było je łatwiej stosować w praktyce prawnoadministracyjnej.
2). Kontynuacja działań dotyczących przestrzegania realizacji
prawa lokalnego i powszechnego w zakresie ustaw o ochronie
zabytków i ochronie przyrody – w zakresie kompetencyjnym gmin.
3) Realizacja innych działań wynikających z zadań nr 2.4; 2.5; 2.6 i
2.7 ze strategii.
4). Wystąpienie do MK i Prezydenta z wnioskiem o nadanie miastu
tytułu „Polski pomnik historii”

1) Nie wystąpiono do Ministra Kultury o stosowną interpretację, bowiem
toczyło się właśnie postępowanie przed Ministrem Kultury dot. zbliżonego
tematu - traktowania miasta wpisanego do rejestru zabytków jako całości i
kompetencji nadzorczych w tym zakresie.
2) Realizowano bieżące działania w zakresie ochrony zabytkowego
krajobrazu – wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa
3) Realizowano większość założonych działań z zakresu zadań nr 2.4; 2.5;
2.6; 2.7 określonych w strategii (patrz cel strategiczny nr 2)
4) Nie wystąpiono do Ministra Kultury oraz Prezydenta z wnioskiem o
nadanie miastu tytułu „Polski pomnik historii” – ze względu na rok
wyborczy. Takie działania nie powinny być łączone z kampanią wyborczą.
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Pełna realizacja zadań –
jak założono w roku
2006

Ocena punktowa
4 – zakres prac oraz
ich efekt na danym
etapie jest zgodny z
założonym w planie

Ocena punktowa
4 – zakres prac oraz
ich efekt na danym
etapie jest zgodny z
założonym w
planie

Ocena punktowa
„3 – zakres prac na
danym etapie jest
mniejszy niż założony
w planie”.
Jednocześnie
oczekiwania świadomej
części mieszkańców,
którzy zwracają uwagę
na ten problem, są
słusznie wyższe.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

3.8 Bezpieczne miasto
3.8.1 Współpraca z Policją w celu identyfikacji i monitorowania zjawisk niebezpiecznych
3.8.2 Inne działania wpływające na podniesienie bezpieczeństwa dzieci i dorosłych

Plan założony na rok 2006

Wykonanie w roku 2006

1. Przeanalizować zasadność
zasadności tworzenia „zespołu
zadaniowego ds.
bezpieczeństwa w mieście” i
sposób dotowania Policji.
2. Wynegocjować i podpisać
umowę na dodatkowe patrole,
oraz dodatkowo - na pomoc
miastu w przestrzeganiu prawa
lokalnego.
Zadania z roku 2005:
- Opracowanie i przyjęcie
formalnego programu działań
służących podniesieniu stanu
bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście.
- Sukcesywne wdrażanie
programu (skoordynowane
działania wszystkich
podmiotów określonych w
programie).
- Okresowa ocena stanu
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

Wnioski i plany na rok 2007
W roku 2007 wraz z wyborem
nowej Rady Miasta należy
przemyśleć formy
organizacyjne współpracy z
Policją oraz zasadności
tworzenia „zespołu
zadaniowego ds.
bezpieczeństwa w mieście”
jak i formalnego planu.

1. W trakcie roku 2006 w ramach pomocy dla Komisariatu Policji w Podkowie wydatkowano
19.000 zł, z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy do Komisariatu, a 5.000 dla Straży Pożarnej
w Grodzisku Mazowieckim. Nie podpisano umowy na dodatkowe patrole na terenie miasta - z
przyczyn formalnych leżących po stronie Policji.
2. Odbywały się stałe bieżące konsultacje Burmistrza Miasta z Komendantem Komisariatu w
Podkowie Leśnej oraz Komendantem Powiatowym Policji. Problemy dotyczące spraw
bezpieczeństwa były na bieżąco omawiane (przypadki trudne, zabezpieczanie imprez,
szczegółowe zagrożenia).
3. Nie powołano stałego zespołu zadaniowego – bowiem jego potencjalni członkowie (Burmistrz,
pracownicy Urzędu Miasta i jednostek samorządowych, radni, policja) w praktyce realizowali te
zadania, na bieżąco kontaktując się w aktualnych sprawach.
4. Statystyki Policyjne wskazują, iż liczba przestępstw wszystkich typów w Podkowie wyniosła
157 i był to już drugi kolejny rok, kiedy odnotowano spadek (179 w 2005 i 199 w 2004). Jest
to najniższy odsetek w całym powiecie i znacznie niższy niż w Brwinowie (815). W tej liczbie
przestępstw przeciwko mieniu w 2006 r. było w Podkowie 57 zaś rok wcześniej 84 a dwa lata
wcześniej 97. W tym samym 2006 r. liczba podobnych przestępstw w Brwinowie wyniosła 313
(rok wcześniej 514), w Milanówku 150 (rok wcześniej 308), Grodzisku 626 (poprzednio 892).
Samych kradzieży z włamaniem było w 2006 r. 12 (spadek z 22 w 2005 i 28 w 2004). W
pozostałych miasta wynosił on w 2006 r. odpowiednio: 87 (159), 18 (63), oraz 125 (223). W
całym powiecie wskaźniki te spadły średnio o 30% (rok wcześniej o 22%). W Podkowie w roku
2006 Policja zanotowała 1 zabójstwo (w 2004-2005 nie było żadnych), ilość pobić wyniosła 1
(wcześniej po 2 w obu latach), nie było wypadków drogowych z ofiarami ale było 11 kolizji (18
w 2005 i 30 w 2004). Policja zatrzymała w 2006 4 młode osoby posiadające środki odurzające (w
poprzednim roku 2). W Brwinowie ilość osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków wyniosła
28 (poprzednio 32), w Milanówku 9 (6), w Grodzisku Maz. 52 (45). Z powodu niskiej
wypadkowości Komenda Powiatowa dysponując jednym radiowozem policji drogowej, który
obsługuje gł. wypadki na Trasie Katowickiej i na szosie „719” (żyrardowskiej) - kieruje je do
Podkowy rzadko, mimo ponawianych próśb Burmistrza. W 2006 odbyło się kilka kontroli
radarowych, gł. na ul. Bukowej, JP II i Brwinowskiej.

Doprecyzowania wymagają
zasady współpracy Policji i
Urzędu Miasta w zakresie
egzekwowania prawa
lokalnego i porządku.
Kontynuacja bieżących
kontaktów Burmistrza i
podjęcie kontaktów przez
Radę z Komendantem Policji.

Ocena punktowa
Mimo nie
powoływania
formalnego „zespołu
zadaniowego ds.
bezpieczeństwa” jego funkcje były w
praktyce realizowane.
Podobnie istnieje
stała bieżąca
współpraca – bez
istnienia formalnego
programu. Jednakże
te elementy
zatwierdzonego planu
nie zostały
wykonane, dlatego
ocena całościowa
wynosi:
„3 – zakres prac
na danym etapie
był mniejszy niż
założono w
planie”

Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 3
Wartość oceny

„5” - powyżej planu

„4” - zgodnie z planem

„3” – nieco poniżej planu

„2” – znacznie poniżej planu

Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w
wyniku samo-oceny Urzędu Miasta

1

11

4

0
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1.4.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego i infrastruktury energetycznej

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za rok 2006:
Karta oceny zadań w ramach Celu nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej
W tabeli wymieniono tylko zadania, które miały być realizowane w roku 2006, jedno brakujące zadanie (4.7) wchodzi do realizacji od roku 2007

Tytuł zadania:

4.1 Zapewnienie dostępności szerokopasmowego Internetu
Patrz karta zadania = 1.4.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego i infrastruktury energetycznej

Plan założony na rok 2006

Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
Nie oceniano oddzielnie tego zadania – patrz karta zadania 1.4.1

Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006

4.2 Usługi administracyjne droga elektroniczną - Projekt „e-Mazowsze”
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007

Zakup serwera i oprogramowania do
elektronicznego obiegu
dokumentów w Urzędzie Miasta,
który pozwalałby na elektroniczną
bezpieczną komunikację z
klientami, zgodną ze standardami
informatycznymi ustalonymi przez
MSWiA

Projekt e-Mazowsze nie został reaktywowany ze względu na
wycofanie się większości samorządów, które wolały dokonywać
zakupów samodzielnie.
W marcu 2006 odbyło się porównanie ofert firm komercyjnych
oferujących oprogramowanie do elektronicznego obiegu
dokumentów i rozpoznawania podpisu elektronicznego. Jednakże
zakup oprogramowania i serwera do elektronicznego obiegu
dokumentów przesunięto na rok 2007 ze względu na brak
ogłoszonego przez MSWiA standardu komunikacji między różnymi
systemami podpisu elektronicznego i przesunięciem w związku z
tym daty wprowadzenia Rozporządzenia Ministra w życie.
Poprzez udział miasta w Programie Przejrzysta Polska szereg
wykonanych zadań poprawia dostęp przedsiębiorców do usług
urzędu miasta: m.in. Karty usług, czy też publikowane procedury
podejmowania decyzji, co umożliwia w następnym etapie
wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. W roku 2006
karty usług były uzupełniane.

27

Wybór i zakup oprogramowania do
elektronicznego obiegu dokumentów,
które pozwoli na bezpieczną
elektroniczną komunikację klientów z
Urzędem, co rozpocznie udostępnianie
usług administracyjnych drogą
elektroniczną

Ocena punktowa

Ocena punktowa
„3 – zakres prac na
danym etapie oraz
efekty były
mniejsze niż
założono w planie,
chociaż wynikało
to z uwarunkowań
zewnętrznych”

Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2006-2007

2006:
Przygotowanie założeń do
Planu promocji miasta
2007:
Rozpoczęcie szerokiej
realizacji tego planu

4.2 Ukierunkowana promocja miasta
Wykonanie w roku 2006
Chociaż w roku 2006 nie podjęto przygotowania formalnego
programu promocji miasta, to jednak szeroka współpraca z
organizacjami pozarządowymi, wspieranie różnych imprez
kulturalnych i społecznych oraz aktywny udział samorządu
Podkowy i sąsiadujących gmin w prywatyzacji kolejki WKD
(jako działanie które łączy, a nie dzieli sąsiadów) tworzą już
pozytywny obraz miasta
Począwszy od roku 2005 Podkowa organizuje Europejskie
Dni Dziedzictwa, które są jedną z imprez promujących miasto
zgodnie z wizją zawartą w Strategii Rozwoju. Jest to wizja
otwartego i inteligenckiego / artystycznego miasta twórczych
obywateli, otwartych zarówno na tradycję i przeszłość, ale
myślących także o kształtowaniu przyjaznego miasta ogrodu
w przyszłości. Europejskie Dni Dziedzictwa w roku 2006
organizowane były wspólnie z Milanówkiem i Brwinowem
(Mały Londyn), aby wytworzyć w Polsce świadomość
istnienia „cluster-u” miast ogrodów w podwarszawskim
paśmie południowo-zachodnim.
Dbając o zabezpieczenie środków na rozwój miasta Burmistrz
w corocznym informatorze budżetowym apelował do
mieszkańców o formalne meldowanie się w Podkowie, lub
przynajmniej rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w
Grodzisku, tak aby w efekcie ich podatki trafiły do naszego
miasta, a nie do innych miast (chodzi o 38% wpływu z PIT).
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Wnioski i plany na rok 2007
Działania promocyjne nakierowane na
wytworzenie pożądanej „marki” miasta
muszą być dobrze wpisane w całościową
koncepcję rewitalizacji miasta oraz
współpracy z sąsiadami (Milanówkiem i
Brwinowem).
Jedną z opcji do omówienia z ww.
sąsiadami jest przygotowanie wspólnego
projektu do funduszy strukturalnych rewitalizacji 3 naszych miejscowości, w
celu wytworzenia potencjału turystycznego
pozwalającego na przyciągnięcie gości
Inną opcją do weryfikacji poprzez
praktykę - jest inicjatywa uczynienia
Podkowy centrum ruchu miast ogrodów.
Pałacyk Kasyno i jego działalność
wspierałby taki kierunek kształtowania
wizerunku miasta na zewnątrz. Wymierne
wyniki to dostęp do środków pomocowych
oraz konkretne zyski dla lokalnych
przedsiębiorców, którzy prowadzą swą
działalność w „miejscu prestiżowym” o
„dobrze kojarzącej się marce”. Będzie to
element promocji tych przedsiębiorstw –
szczególnie tych, które opierają się na
zarządzaniu wiedzą albo świadczą usługi
edukacyjne lub opiekuńcze – socjalne.
Przygotowanie profesjonalnych
materiałów promocyjnych o Podkowie (film
promocyjny na CD – montaż z istniejących
filmów), w tym także materiałów
obcojęzycznych (przewodnik po mieście).

Ocena punktowa

4 – zakres
prac oraz ich
efekt (w
sensie
przygotowani
a gruntu) jest
na obecnym
etapie
zgodny z
założonym w
planie

Tytuł zadania:

4.4 Polityka podatkowa wspierająca przedsiębiorczość

Plan założony na rok 2006 i 2007

Wykonanie w roku 2006

Wnioski i plany na rok 2007

Ocena
punktowa

Rok 2006:
1. Analiza możliwości prawnych (kompetencji)
i opcji merytorycznych
2. Wstępna symulacja skutków dla budżetu
gminy
3. Wielowariantowa analiza skutków
finansowych, opracowanie projektu zasad
polityki podatkowej
4. Podjęcie uchwały Rady Miasta i wdrożenie
zasad krótkookresowej polityki podatkowej
Rok 2007:
5. Monitorowanie skutków i wdrożenie
długookresowej polityki podatkowej i
monitorowanie skutków

Ze względu na okres wyborczy zdecydowano się
przesunąć tematykę polityki podatkowej (podatek od
nieruchomości i ew. zwolnienia dla określonych –
pożądanych w Podkowie typów działalności) na okres
powyborczym, aby zapewnić warunki do merytorycznej i
obiektywnej dyskusji.

Realizacja w roku 2007 planu wcześniej
przewidzianego na rok 2006. Nie można z góry
zakładać, że efektem takiej analizy będzie od
razu przyjęcie systemu zwolnień (ulg)
podatkowych. Planowana dogłębna analiza
powinna właśnie służyć ustaleniu średnio- i
długookresowej opłacalności takiej polityki
miasta wobec przedsiębiorców.

2 – zakres prac
oraz ich efekt
jest znacząco
niższy od
założonego w
planie, mimo, że
było ku temu
merytoryczne
uzasadnienie

Tytuł zadania:

Analiza ta musi włączyć aktywnie radnych Rady
Miasta. Ramami do takiej analizy powinno być
wspieranie określonych w Strategii typów
przedsiębiorczości post-przemysłowej, której
rozwój będzie służył realizacji wizji rozwoju
miasta.

4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa firmom, obywatelom i przyjezdnym

= patrz karta zadań:
3.8.1 Współpraca z Policją w celu identyfikacji i monitorowania zjawisk niebezpiecznych
3.8.2 Inne działania wpływające na podniesienie bezpieczeństwa dzieci i dorosłych
Plan założony na rok 2006
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
Ocena punktowa
Nie oceniano oddzielnie tego zadania – patrz karta zadania 3.8.1-2
Tytuł zadania:
4.6 Miejsca parkingowe na terenie miasta = patrz karta zadania: 1.5.1 (Organizacja ruchu i miejsca parkingowe)
Plan założony na rok 2006
Wykonanie w roku 2006
Wnioski i plany na rok 2007
Ocena punktowa
Nie oceniano oddzielnie tego zadania – patrz karta zadania 1.5.1
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2007

4.7 Rozwój turystyki, wypoczynku i usł. kultury (patrz też 1.7.1) – w planie od 2007
Wykonanie w roku 2007
Wnioski i plany na rok 2007

Ocena punktowa

Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 4
Wartość oceny

„5” - powyżej planu

„4” - zgodnie z planem

„3” – nieco poniżej planu

„2” – znacznie poniżej planu

Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w
wyniku samo-oceny Urzędu Miasta

-

1

1

1
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Podsumowanie:
Zestawienie ocen (samo-oceny Urzędu Miasta) z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwoju Miasta w roku 2006,
bez względu na przyczyny:
Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 1
„5” - powyżej „4” - zgodnie „3” – nieco „2” – znacznie
Wartość oceny
Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w
wyniku samo-oceny Urzędu Miasta

planu

z planem

poniżej planu

poniżej planu

-

4

5

2

Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 2
„5” - powyżej „4” - zgodnie „3” – nieco „2” – znacznie
Wartość oceny
Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w
wyniku samo-oceny Urzędu Miasta

planu

z planem

poniżej planu

poniżej planu

-

3

4

-

Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 3
Wartość oceny

„5” - powyżej
planu

Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w
wyniku samo-oceny Urzędu Miasta

1

„4” - zgodnie z „3” – nieco
planem
poniżej planu

11

4

„2” – znacznie
poniżej planu

0

Zestawienie ocen (samo-oceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 4
Wartość oceny

„5” - powyżej
planu

Ilość zadań zaliczona do danej kategorii w wyniku
samo-oceny Urzędu Miasta

-
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„4” - zgodnie z „3” – nieco
planem
poniżej planu

1

1

„2” – znacznie
poniżej planu

1

