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Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
1.Zaplanowano remonty oraz
przebudowę ulic na kwotę 3,6 mln
zł (600.000 – bieżące remonty,
3.000.000 – przebudowa ulic). To
rekordowa kwota na inwestycje
drogowe w ciągu ostatnich lat.
2.Wniosek miasta o dofinansowanie
przebudowy ulicy Bukowej i
Lipowej oraz budowę ronda
znalazł się na liście rankingowej
RPO WM.. Do końca roku będzie
możliwe podpisanie umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia
(EFRR 30% - 1.097.000 zł).
Inwestycja jest przewidziana do
realizacji w 2010 roku.
3.Należy uzgodnić projekty oraz
uzyskać wymagane pozwolenia na
budowę. Po zapoznaniu z
warunkami konkursów należy
złożyć kolejne wnioski o
dofinansowanie przedsięwzięć
(RPO WM, Narodowy Program
Budowy Dróg Lokalnych).

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.
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena punktowa
1. Na bieżące remonty dróg wydano
W planach na 2010 rok jest przebudowa 4 – zgodnie z planem
kwotę 1.135.227 zł, wyremontowano części ulicy Słowiczej (od Brwinowskiej
oraz przeprowadzono bieżące
do Helenowskiej oraz budowa parkingu
naprawy części ulic: Irysowa, Ptasia, typu Parkuj i Jedź w bezpośredniej
Szczygla, Sosnowa, Słowackiego,
bliskości stacji WKD od strony ul.
Kwiatowa, Konwalii, Sasanek,
Słowiczej.
Wilcza, Sarnia, Kolejowa,
Mickiewicza i Krasińskiego.
Należy rozważyć rozszerzenie projektu
2. Przyjmując średnią szerokość ulicy przebudowy ulicy Bukowej i Lipowej o
4,5 metra w sumie wyremontowano
część znajdującą się na terenie
2,8 km ulic w technologii nałożenia
Brwinowa (ul. Poziomki lub ul.
tłucznia kamiennego.
Przejazdowa), aby zyskać dodatkowe
3. W 2009 roku dokonano
punkty za partnerstwo i złożyć wniosek
przebudowy ulic: Kwiatowej,
o dotację na jesieni do tzw.
Lilpopa oraz Wschodniej i Króliczej Schetynówek.
na odcinku do torów WKD.
Przyjmując średnią szerokośc ulicy
Należy ostatecznie uzgodnić gotowe
4,5 m przebudowano 1,7 km dróg.
projekty przebudowy Alei Lipowej ze
Łącznie na przebudowę ulic wydano służbami konserwatorskimi, szczególnie
2.451.390 zł.
pod względem planowanego rodzaju
4.
Niestety ostatecznie nie udało
utwardzenia części spacerowej oraz aby
się uzyskać dotacji na przebudowę
zgłosić zamiar ich przebudowy.
ulicy Bukowej i Lipowej, Zarząd
Województwa Mazowieckiego
Aby osiągnąć cel przewidziany w
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Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

Udrożnienie całości rowu na
odcinku od ul. Brwinowskiej do ul.
Bukowej (poza ewidencją).
Realizacja tej inwestycji stworzy
warunki dla możliwości
podłączenia innych urządzeń
melioracyjnych (drenaż, rowy
przydrożne itp.) w tej części miasta.
Zaplanowano wydatki w wysokości
60 tys. zł.

zmienił decyzję o dofinansowaniu i
Strategii należy przygotować plan
nasz projekt znalazł się na liście
docelowego utwardzenia ulic
rankingowej projektów do
(rodzaj/technologia wykonania
dofinansowania lecz z powodu braku nawierzchni) w mieście i rozpocząć jego
funduszy jest na liście rezerwowej.
systematyczne wdrażanie. Należy
Należy rozważyć rozszerzenie
uwzględnić: 1.przepuszczalność
projektu przebudowy tej ulicy o część nawierzchni
znajdującą się na terenie Brwinowa
2.przejezdność w okresie wiosenno –
(ul. Poziomki lub ul. Przejazdowa)
jesiennym i podczas opadów śniegu.
aby zyskać dodatkowe punkty za
partnerstwo i złożyć wniosek o
dotację na jesieni do tzw.
Schetynówek.
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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
1. Wykonano udrożnienie rowu poza
3 – poniżej planu
Aby osiągnąć cel założony w Strategii
ewidencją na odcinku od.
miasto musiało by przeprowadzić
Brwinowskiej do Akacjowej. Na ten
inwestycję w udrożnienie rowów wraz z
cel wydano 51.076 zł. Dokonano
gminą Brwinów oraz z właścicielami
również usunięcia szkód
posesji, przez które rowy melioracyjne
powodziowych na rowie odpływowym
prowadzą. Według informacji Działu
na ul. Głównej.
Inwestycji nie istnieje możliwość
działania w tym zakresie w ramach Spółki
Wodnej, gdyż na terenie Brwinowa
Spółka nie działa/jest w upadłości.
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Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
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 inne
źródła finansowe w celu spłacenia
wynikających z tego zobowiązań –
będzie to konsekwencją wymogów
ustawowych.
Istnieje trudność w określeniu
dokładnej kwoty odszkodowań, jednak
ogólna kwota zdecydowanie
przekroczy możliwości wydatków z
budżetu miasta.
W budżecie na 2009 zabezpieczono
tytułem ewentualnych odszkodowań 5
tys. zł.

1.1 Modernizacja nawierzchni ulic z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych
1.1.2 Uregulowanie stanu prawnego dróg
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Nie przewidziano środków na
Proponuje się w chwili obecnej
Nie wydatkowano środków
wypłatę
odszkodowań
ani
na
wykup
nie dokonywać oceny tego
tytułem odszkodowań.
gruntów.
działania ze względu na
W toku są sprawy o
występowanie czynników
Na dzień dzisiejszy jest
odszkodowanie. Jeśli wyroki
niezależnych od prac Urzędu.
złożonych 48 wniosków o
będą niekorzystne dla gminy
zmuszona będzie ona do wypłaty odszkodowania za grunt zajęty
pod drogę. Powierzchnia terenów
środków, na które będzie
obejmuje w sumie 14.449 m 2.
musiała zaciągać kredyty.
Mając na względzie cenę
rynkową gruntu w Podkowie
wysokość odszkodowań może
wynieść ponad 3,5 mln zł. Na
ewentualną wypłatę miasto
musiałoby zaciągnąć kredyt
komercyjny.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

1.2 Zakończona budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście
1.2.1 i 2.2.1 Dokończenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania

W bieżącym roku na konserwację sieci
wodociągowej zaplanowano kwotę 120
tys. zł. a na konserwację sieci
kanalizacyjnej 150 tys. zł.
W następnych latach należy
zabezpieczać roczną kwotę w
wysokości ok. 60 tys. zł na wymianę

Sieć wodociągowa wymaga konserwacji,
w 2009 wydano na konserwację sieci
wodociągowej 102.919 zł, na
konserwację sieci kanalizacyjnej 121.310
zł. Dodatkowo zakupiono pompy i
agregat prądotwórczy do awaryjnego
zasilania ujęć wody i stacji uzdatniania
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Na konserwacje sieci kanalizacyjnej
4 – zgodne z planem na
zaplanowano łącznie 132 tys. zł, na
bieżący rok
eksploatację i konserwację sieci
kanalizacyjnej 165 tys. zł.
Ogólne wpływy do budżetu miasta z
tytułu gospodarki wodno – ściekowej
wynoszą 700.000 zł , a wydatki miasta z

urządzeń w sieci, w związku z jej
wieloletnią eksploatacją.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Należy przygotować projekt
wykonawczy rewitalizacji
otoczenia Pałacyku (brama
wjazdowa, droga dojazdowa,
teren wokół Pałacyku i dalszy
park) – patrz pkt. 2.4.1

(za łączną kwotę 95.087 zł).

tytułu zaopatrywania mieszkańców w
wodę oraz za odprowadzanie ścieków
1.185.000 zł. W 2010 r. Rada Miasta
zdecydowała o podwyżce cen wody
zużytą poprzez tzw. „podlicznik”
(wykorzystywana na inne cele aniżeli
do spożycia i gospodarcze) o ponad 1/3
w stosunku do cen wody
wykorzystywanej do spożycia i na cele
gospodarcze. Podwyżka ma na celu
przede wszystkim ograniczenie zużycia
wody w mieście.
Informację o podwyżce i jej celach
należy szeroko komunikować
mieszkańcom miasta.

1.3 Poprawny stan budynków miejskich
1.3.1 Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku na Podkowiańskie Centrum Kultury i
Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – mimo nie zamknięcia całości
Do końca roku firma projektowa Ze względu na konieczność
działań projektowych postanawia się
przygotowała oraz uzgodniła ze
szczegółowych i długotrwałych
służbami konserwatorskimi
opracowań dotyczących zachowania ocenić wykonanie zadania jako
zgodnego z planem.
projekt rewitalizacji Parku.
wody w stawie ta cześć projektu
Ponadto wykonano branżowy
będzie zakończona do końca 2010 r.
Należy rozważyć możliwość ubiegania
projekt oświetlenia drogi
się o dofinansowanie części inwestycji
prowadzącej do Pałacyku.
Rewitalizacji Parku, np. nowej
nawierzchni drogi do Pałacyku lub
oświetlenia; w zależności od wyceny
zadania, która będzie znana po
przygotowaniu kosztorysów do
projektów wykonawczych. Istnieje
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możliwości dofinansowania w
wysokości ok. 50 tys. zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś. 4
Leader.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
1. Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
zostanie przedstawiony radnym
celem przyjęcia w formie
podjęcia Uchwały.
2. Będzie opracowany projekt
budowlany pod budownictwo
komunalne.

1.3 Poprawny stan budynków miejskich
1.3.2 Plan zarządzania nieruchomościami gminy
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Przygotowano i uchwalono Program
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
W październiku 2009 r. PINB
wyłączył z użytkowania dom
komunalny na ul. Parkowej.
Mieszkańcy 4 mieszkań otrzymali
propozycję mieszkań zastępczych, z
której de facto żadna z rodzin nie
skorzystała.
W sytuacji znacznego niedoboru
mieszkań w komunalnym zasobie
mieszkaniowym gminy podjęto
decyzję o pracach
przygotowawczych do budowy
budynku komunalnego przy ul.
Jaskółczej przeznaczonego m.in. na
cele socjalne. Przygotowano projekt
budowlany, uzyskano niezbędne
warunki przyłączeniowe do sieci.
Złożono wniosek o pozwolenie na
prowadzenie prac budowlanych..
Ze względu na skomplikowane i
zmieniające się otoczenie prawne nie
zdecydowano o przygotowaniu
Planu, o którym mowa w tytule.

Ocena zadania

Należy złożyć wniosek o częściową
4 – zgodne z planem na bieżący rok
dopłatę do inwestycji z Rządowego
Programu Wspierania Budownictwa
Socjalnego za pośrednictwem BGK.
Z uwagą należy przeanalizować kryteria
dofinansowania, których w części
Podkowa nie spełnia: np. stopa
bezrobocia, aby zwiększyć ilość punktów
warto rozważyć zmniejszenie ( i tak już
niskiego) poziomu dofinansowania z 30%
na 20%.

6

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
W 2009 roku zaplanowano kwotę
90.000 zł na przygotowanie ( i
dokończenie z 2008 r.) prac
projektowych w zakresie oświetlenia
oraz 350 tys. zł. na budowę nowych
punktów oświetleniowych w ulicy
Lilpopa, Kwiatowej, Topolowej i
przy Urzędzie Miasta.
Ponadto modernizację oświetlenia
zaplanowano również w ulicy
Lipowej w związku z jej
przebudową.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
W 2009 roku należy
wyegzekwować od wykonawcy
dokończenie opracowania lub
rozwiązać z nim umowę i
zawrzeć umowę z innym
wykonawcą nt. organizacji ruchu
w Podkowie Leśnej oraz uzyskać
niezbędne uzgodnienia w tym
zakresie ze Starostwem

1.4 Nowoczesne oświetlenie uliczne i podziemna infrastruktura energetyczna i teleinformatyczna
1.4.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego i infrastruktury energetycznej
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Wybudowano lub zmodernizowano
Zaplanowano przebudowę oświetlenia wraz z
4 – zakres wykonanych prac
oświetlenie ulic: Ptasiej, Irysowej,
nową nawierzchnią ul. Lilpopa (części
zgodnie z planem na dany rok
Kwiatowej, Wschodniej, Króliczej,
parkowej).
Lilpopa oraz na parkingu przy ul.
Należy tak dobrać technologie prowadzenia
Kościelnej za łączną kwotę 253.844 kabli podziemnych, aby ograniczyć koszty
zł.
inwestycji i jednocześnie chronić system
Ponieważ przebudowa oświetlenia w drzewny.
ulicy Lipowej była częścią
Na konserwację oświetlenia zaplanowano
większego projektu przebudowy Al. wydatki w kwocie 60 tys. zł, a na budowę
Lipowej i ul. Bukowej, ze względu
nowych punktów oświetleniowych 250 tys. zł
na nie uzyskanie dofinansowania w
2009 roku, przeniesiono na co
najmniej 2011 rok.

1.5 Układ komunikacyjny w mieście i wokół
1.5.1 Nowa organizacja ruchu (analiza wniosków i aktualizacja)
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Nie udało się niestety z poprzednim
wykonawcą zakończyć prac nad
opracowaniem koncepcji organizacji
ruchu w mieście.
Pewne tezy o spowolnieniu ruchu w całym
mieście do 30 km na godz. były jednak
szeroko dyskutowane. Teza ma tyle samo
zwolenników co przeciwników.
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Nie zaplanowano środków na
opracowanie takiego dokumentu, plany
organizacji ruchu na konkretnych ulicach
są dostosowywane do bieżących potrzeb
(np. w związku z remontem ulicy).

Ocena zadania
3 –poniżej planu

Powiatowym (Wydz.
Komunikacji) oraz Powiatowym
Zarządem Dróg.
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Na nasadzenia roślin i
konserwację drzew Alei Jana
Pawła i ul. Brwinowskiej
przeznaczono w budżecie miasta
kwotę 115 tys. zł.
1.
W 2009 roku
zabezpieczono kwotę 130 tys. zł
na projekt wykonawczy
Rewitalizacji Parku Miejskiego.
Kompletna dokumentacja
projektowa (wraz z
uzgodnieniami) jest warunkiem
skutecznego ubiegania się o
dotacje ze źródeł zewnętrznych).

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

1.6. Podniesienie estetyki miasta
1.6.1 Opracowanie (i wdrożenie zad. 1.6.2) koncepcji estetycznej miasta w zakresie systemu
informacji wizualnej, małej architektury i zieleni miejskiej
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – zgodne z
Ze względu na ograniczenie kosztów
1. Na nasadzenia zieleni w miastach oraz
planem na bieżący
wykonano nasadzenia jedynie w Alei
również wycinkę i pielęgnację drzew
rok
Lipowej od torów do ul. Sienkiewicza.
zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 145
Wykonano nasadzenia w ogrodzie
tys. zł.
Matki i Dziecka oraz wokół budynku
Należy monitorować czy w Priorytecie VI
Urzędu Miasta.
Działanie 6.1 Kultura RPO WM zostaną
Wykonano dokumentację projektową
zaoszczędzone środki (w konkursie o dotację
wykonawczą rewitalizacji Parku oraz
wniosek Podkowy dot. rewitalizacji Parku
projekt oświetlenia. W trakcie
znajduje się na liście rezerwowej na wysokim
opracowania jest dokumentacja
czwartym miejscu).
dotycząca zagospodarowania zbiornika W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
wodnego.
można złożyć wniosek o dotację w kwocie ok.
Wykonano projekt wizualny Systemu
200 tys. zł na SIM.
Informacji Miejskiej, przedstawiony na
Komisji Urbanistycznej oraz na komisji
ładu przestrzennego.
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

Plan założony na rok 2009

Wykonanie w roku 2009

Patrz zadanie 2.7.1 i 2.7.2
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

Patrz zadanie 2.7.1 i 2.7.2
1.7. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
1.7.1 System oznakowania ciągów spacerowo-rowerowych po mieście

Wnioski i plany na rok 2010
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Ocena zadania

Plan założony na rok 2009

Ostateczne podpisanie
porozumienia przez 9 gmin:
Pruszków, Błonie, Brwinów,
Grodzisk Mazowiecki, Leszno,
Michałowice Milanówek,
Nadarzyn i Podkowa Leśna w
celu przygotowania wniosku o
dofinansowanie projektu budowy
ścieżek rowerowych ze środków
UE (Działanie 6.2 Turystyka).
Liderem projektu jest miasto
Pruszków, bierze on
odpowiedzialność za rozliczenie
projektu, monitorowanie i
sprawozdawczość.
W przypadku rekomendacji
projektu do dofinansowania
będzie niezbędne zabezpieczenie
środków finansowych w postaci
aktualizacji WPI zabezpieczenie
środków na realizację
przedsięwzięcia na terenie
Podkowy Leśnej. W przypadku
dużej ilości wniosków do tego
konkursu należy przewidywać, że
Zarząd Województwa
Mazowieckiego może
zdecydować o obniżeniu poziomu
dofinansowania.
2. Zakłada się przygotowanie
projektu wykonawczego SIM, aby

Wykonanie w roku 2009

Wnioski i plany na rok 2010

1. Niestety nie udało się
pozyskać konsorcjum 9 gmin
dotacji na budowę ścieżek
rowerowych. Projekt znalazł
się na liście rezerwowej
jednak na miejscu nie
rodzącym nadziei na
dofinansowanie.
2. Miasto Pruszków wspierane
przez członków konsorcjum
czyniło starania o wpis
przedsięwzięcia na listę
projektów kluczowych,
jednak ze względu na wysoki
poziom środków
wydatkowanych już w
ramach ogłoszonych
konkursów do RPO (ponad
90%) nie ma dużych szans
na uzyskanie zapewnienia
finansowania poza
konkursem.
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1. Należy przeanalizować zakres
przedsięwzięcia jaki Miasto może
zrealizować z własnych środków. W
sytuacji nie pozyskania środków z
zewnątrz budowę ścieżki rowerowej
należy ograniczyć projekt budowy
jedynie wzdłuż trasy WKD.
2. Budowa ścieżki rowerowej w Alei
Lipowej jest częścią opracowania dot.
przebudowy Alei Lipowej i należy
czynić starania o jej odrębne
dofinansowanie np. z programu
krajowego programu budowy dróg
(Schetynówki).
3. Jeśli pojawią się oszczędności w
środkach z UE (Działanie 6.2
Turystyka) wniosek należy ponownie
złożyć do konkursu. Należy
przygotować dokumentację
wykonawczą do projektu, gdyż
zastosowany tryb najprawdopodobniej
będzie wymagał pełnej dokumentacji
budowlanej. Informacja o
oszczędnościach może być znana nie
wcześniej niż w 2011 roku.
4. Oznakowanie tras rowerowych
przewidziano w Systemie Informacji
Miejskiej: część w Lesie
Młochowskim.

Ocena zadania
3- poniżej planu, nie
udało się pozyskać
znacznej części
środków na
inwestycję.

można skutecznie ubiegać się o
dofinansowanie jego realizacji ze
środków PROW 2007-2013,
Leader.
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

1.7. Infrastruktura edukacyjna, 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 (…)
Plan założony na rok 2009
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – zgodne z planem na bieżący
Plany dotyczące rozbudowy
Zaktualizowano Strategię Rozwoju
Mimo pozytywnie ocenionego
szkoły powinny zostać zapisane w Miasta, przygotowano również
wniosku Miasto nie pozyskało jednak rok
aktualizacji Strategii
Wieloletni Program Inwestycyjny, w dofinansowania z UE.
Zrównoważonego Rozwoju
którym przewidziano dwa warianty
Wnioskowaliśmy o 8,5 mln zł na
Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna finansowania tej inwestycji: jedna z rozbudowę szkoły oraz budowę Sali
na lata 2005-2014.
dotacji zewnętrznej druga – z
sportowej (85% wartości inwestycji).
Po przygotowaniu dokumentacji
kredytu bankowego.
Otrzymaliśmy jednak dofinansowanie
technicznej oraz kosztorysu
We wrześniu 2009 roku został
do budowy sali sportowej w
będzie złożony wniosek do RPO
złożony wniosek o dofinansowanie
wysokości 700 tys. zł (200 tys. zł na
WM (Działanie 7.2 ) o
projektu z UE a w listopadzie został 2010 rok i 500 tys. zł na 2011 rok) z
dofinansowanie projektu budowy złożony wniosek o dofinansowanie
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
sali sportowej wraz z rozbudową
budowy sali sportowej z Totalizatora i Sportu ( tzw. Totalizator).
szkoły.
Sportowego.
Ogłoszono przetarg na wyłonienie
Inwestycja została rozpoczęta i
wykonawcy robót budowlanych oraz finansowana z kredytu bankowego.
podpisano umowę.
Według harmonogramu do końca roku
ma być wybudowana sala sportowa, a
część skrzydła szkoły do końca
czerwca 2011.
W trakcie budowy jest również sala
gimnastyczna dla szkoły niepublicznej
przy ul. Modrzewiowej.
Cel szczegółowy:
1.8 Cmentarz komunalny
1.8.1 Modernizacja istniejącego cmentarza oraz (1.8.2) znalezienie lokalizacji dla nowego
Tytuł zadania:
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Plan założony na rok 2009

cmentarza komunalnego
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010

Zaplanowano budowę kolumbarium
na 30 miejsc (krypt). W każdej
krypcie zmieszczą się 2-3 urny. W
budżecie miasta przeznaczono na tę
inwestycję kwotę 150 tys. zł
Zaplanowano odnowienie grobów
żołnierskich na terenie cmentarza

Wybudowano kolumbarium na 30
miejsc.
Zgodnie z podjętą uchwałą miejsce
w kolumbarium może wykupić
rodzina zmarłego bez względu na
jego wcześniejsze miejsce
zamieszkania.

Pod nowy cmentarz zaplanowano działkę
na terenie Lasu Młochowskiego. Obszar
ten na planie jest zaznaczony 195 ZC.
Właścicielem terenu jest Nadleśnictwo
Chojnów. Ze względu na lokalizację
cmentarz może służyć mieszkańcom całej
parafii św. Krzysztofa, tym samym
mieszkańcom zarówno Brwinowa i
Podkowy Leśnej. Nie przewidziano
środków ani na ew. wykup terenu od
Nadleśnictwa ani na projekt urządzenia
cmentarza. Założeniem Strategii Rozwoju
Miasta w 2014 roku miał być czynny
nowy cmentarz.

Zestawienie ocen (samooceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 1
Wartość oceny
„5” - powyżej planu
„4” – zgodnie z planem
Ilość zadań zaliczona do
0
8
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Ocena zadania
4 – zgodnie z planem na bieżący
rok

„3” – nieco poniżej planu
3

„2” znacznie poniżej planu
0

Karta oceny zadań w ramach Celu nr 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Należy kontynuować współpracę z
SGGW lub specjalistami innych
instytucji w zakresie przygotowania
projektów wykonawczych dotyczących
obszarów zielonych zarówno w mieście
jak i na terenie Lasu Młochowskiego.
Zgodnie z uchwalonym w 2008 r.
MPZP w porozumieniu z
Nadleśnictwem należy opracować
program wykorzystania Lasu
Młochowskiego, w tym wyznaczenie
systemu dróg pieszych, rowerowych,
hippicznych utrzymując funkcję
przyrodniczą, rekreacyjną i
wypoczynkową lasu (MPZP, par. 22)

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
W 2009 roku nie przeznaczono
Zlecono wykonanie ekspertyzy, która
pieniędzy na ekspertyzy dotyczące oceni stan zdrowotny wszystkich 291
stanu drzew na terenie miasta ani w zabytkowych drzew rosnących na terenie
lesie Młochowskim, jednak sroga
Podkowy Leśnej. Nie włączono
zima, której skutkiem były również zabytkowej Alei w Lesie Młochowskim.
straty w drzewostanie pokazała, że W ramach zlecenia zostanie opracowany
istnieje duży problem dotyczący
również program pielęgnacji tych drzew
stanu drzewostanu, szczególnie
oraz określone koszty zabiegów.
zabytkowego.
Na podstawie zebranego materiału Miasto
Miasto na bieżąco konsultuje się z będzie czyniło starania na uzyskanie
Nadleśnictwem, głównie w
częściowej dotacji z WFOŚ na wykonanie
sprawach dotyczących drzew na
tych prac.
terenie Podkowy.

Z 2008 r.
Przedstawiciel Urzędu Miasta będzie
uczestniczył w naradach dotyczących
Planu urządzania lasu
Współpraca z SGGW w tematach
ochrony drzewostanu, również przy
projekcie rewitalizacji parku.
Nadal brakuje pieniędzy ok. 15.000 zł
rocznie – byłyby to środki na wspieranie
badań naukowych SGGW na terenie
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Ocena zadania
4 – zakres wykonanych
prac zgodnie z planem

Lasu Młochowskiego, których wyniki
mogą być dla Podkowy użyteczne w
przyjęciu własnej polityki zarządzania
drzewostanem.
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
patrz zadanie 1.2.1

2.2 Ochrona i gospodarka zasobami wód podziemnych
2.2.1 Dokończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej – patrz zadanie 1.2.1
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
patrz zadanie 1.2.1

patrz zadanie 1.2.1

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Należy monitorować pozytywne skutki
uruchomienia studni pobierającej wodę
z pokładów trzeciorzędowych (250m) –
obserwacja stanu drzew w Parku oraz
na terenie miasta, monitorowanie ilości
wody w SUW w okresie szczytowego
jej poboru.

2.2 Ochrona i gospodarka zasobami wód podziemnych
2.2.2 Wybranie optymalnego źródła zasilania miasta w wodę
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – zakres wykonanych prac
W chwili obecnej pobór wody
Dalsze monitorowanie ilości
zgodnie z planem
następuje z dwóch źródeł (ze
pobranej wody w podziale na
źródła trzeciorzędowego i
źródła oraz stanu zdrowotności
czwartorzędowego)
drzew w mieście, w szczególności
naprzemiennie.
w okolicy studni.
Pobór wody jest monitorowany
poprzez comiesięczny wydruk
ilości pobranej wody. Studnie
włączają się automatycznie, przy
czym pobór ze studni
trzeciorzędowej (oligoceńskiej)
wynosi nieco ponad połowę całego
poboru wody.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Patrz zadanie 2.7.3

2.2 Ochrona i gospodarka zasobami wód podziemnych
2.2.4 Promocja ograniczenia zużycia wody
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Patrz zadanie 2.7.3
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Ocena zadania

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Patrz zadanie 1.1.3

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

2.4. Ochrona i rewaloryzacja Parku Miejskiego
2.4.1 Wykonanie planu rewaloryzacji parku Miejskiego. 2.4.2 Odtworzenie stawu w Parku
Miejskim
Plan założony na rok 2009
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
3 – nieco poniżej planu,
Wniosek Podkowy Leśnej znalazł się na
Koncepcja rewaloryzacji Parku
Należy dokończyć
również dlatego że nie
liście rezerwowej wniosków o
Miejskiego została ostatecznie
przygotowanie projektów
udało się pozyskać
dofinansowanie z UE. Istnieje
zatwierdzona na wszystkich szczeblach
wykonawczych oraz uzyskać
dotacji.
prawdopodobieństwo uzyskania
administracyjnych.
niezbędne pozwolenia.
oszczędności w wyniku podpisywania
Należy analizować, czy będą
umów na realizację projektów w tym
Zlecono wykonanie projektu budowlano- oszczędności środków unijnych
konkursie, które to środki mogą być
wykonawczego. Prace projektowe
w programie regionalnym i
skierowane na realizację wniosku
oddzielnie dotyczyły stawu i ze względu
jednocześnie przygotowywać
Podkowy Leśnej do realizacji (jesteśmy
na konieczność dłuższych badań nie
się do kolejnego naboru
na czwartym miejscu wniosków
zostały zakończone w 2009 roku. Istnieje wniosków np. do Mech.
rezerwowych). Z tego względu należy jak też dłuższa procedura w uzyskaniu
Norweskiego.
najszybciej przystąpić do przygotowania
zatwierdzenia planu zatrzymania wody w Należy rozważyć częściową
projektów architektoniczno –
stawie poprzez uzyskanie tzw. operatu
realizację projektu ze środków
budowlanych w zakresie jaki był
wodno-prawnego.
Leadera, wartość takiej dotacji –
przedmiotem wniosku. Na przygotowanie
ok. 50 tys. zł. (np. budowę
dokumentacji projektowej została
ścieżki spacerowej i/lub
przeznaczona kwota 130 tys. zł.
oświetlenia)
LOP protestuje u Marszałka ws. Parku.
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Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

Plan założony na rok 2009
Ścisła współpraca z konserwatorem przyrody
w kwestii ochrony zielni miasta.
Zgodnie z uchwalonym w 2008 r. MPZP w
porozumieniu z Nadleśnictwem należy
opracować program wykorzystania Lasu
Młochowskiego, w tym wyznaczenie
systemu dróg pieszych, rowerowych,
hippicznych utrzymując funkcję
przyrodniczą, rekreacyjną i wypoczynkową
lasu (MPZP , par. 22)

Przedstawiciel Urzędu Miasta będzie
uczestniczył w naradach dotyczących Planu
urządzania lasu.
Współpraca z Wydziałem Leśnictwa SGGW
w tematach ochrony drzewostanu, również
przy projekcie rewitalizacji parku.

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
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Nowa ustawa o ochronie przyrody nałożyła
na gminę m.in. ustanawianie oraz
odwoływanie obszarów chronionych, opiekę
nad zabytkami przyrody.
Rozważano złożenie wniosku o dotację z
WFOŚ na prace, których wynikiem miałoby
być opracowanie zakresu niezbędnych prac
pielęgnacyjnych. Zdecydowano jednak
wykonać to opracowanie ze środków miasta,
aby złożyć wniosek w połowie roku 2010 do
NFOŚ o dofinansowanie prac
pielęgnacyjnych.
Ściśle współpracowano z Woj.
Konserwatorem Zabytków z wydziałem
ochrony drzewostanu, opiniując
każdorazowo ewentualne wycinki drzew.
Podczas prac pielęgnacyjnych działce przy
na ul. Jaskółczej doszło do wycinki drzew w
większej aniżeli zamierzano skali.
Opłata za wycinkę drzew będzie w całości
wpłacona na Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska.
Wykonano nasadzenia zieleni w Alei Jana
Pawła.
Na jesieni zorganizowano akcję
przekazywania sadzonek drzew i krzewów
mieszkańcom.
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Przedłużająca się zima, ciężki
zlodowaciały śnieg zalegający na
drzewach był przyczyną pęknięcia
zabytkowej lipy.
Pojawiła się konieczność wykonania
ekspertyz dotyczących stanu
zdrowotnego drzew zabytkowych
oraz zaplanowania niezbędnych prac
pielęgnacyjnych.
W budżecie miasta zarezerwowano
łączną kwotę 145 tys. zł. na
konserwację, wycinkę oraz nowe
nasadzenia.
Należy złożyć wniosek o dotację z
WFOŚ na prace pielęgnacyjne
zabytkowych drzew. Jest szansa na
środki zaoszczędzone w NFOŚ w
2010 roku i część prac będzie można
wykonać jeszcze jesienią 2010 r.
Lasem Młochowskim zarządza
Nadleśnictwo Chojnów, Miasto nie
uczestniczyło w rozmowach na temat
jego urządzenia i wykorzystywania.

4 – zakres wykonanych
prac zgodnie z planem

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

1. Nie zarezerwowano środków
finansowych, nie wykupiono terenów pod
przejście do Lasu Młochowskiego.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
W ramach zadań 2.7.1-2.7.2-2.7.3

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

Plan założony na rok 2009
1. Po akceptacji pani mecenas Program
neutralizacji azbestu zostanie przedstawiony
Radzie celem podjęcia uchwały.
2. Gminny program gospodarki odpadami

2.5. Ochrona starodrzewu i zieleni miasta
2.5.3 Odtworzenie korytarzy ekologicznych z / do Lasu Młochowskiego
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
1. Podczas kilku spotkań na temat
Zachowanie swobodnego przejścia Postanawia się nie
zagospodarowania centrum miasta i
do Lasu Młochowskiego od strony
oceniać tego zadania, ze
innych przestrzeni publicznych
Al. Lipowej jest realizacją jednego względu na brak
pojawiły się postulaty konieczności
z postulatów koncepcji
możliwości realizacji.
zabezpieczenia swobodnych przejść
zagospodarowania centrum miasta
pomiędzy przestrzeniami
autorstwa Piotra Sudry, że należy
publicznymi, w tym pomiędzy
dążyć do maksymalnej
Parkiem Przyjaźni Polskofunkcjonalności przestrzeni
Węgierskiej, terenem wokół Urzędu
publicznej. Celem przejścia jest
Miasta a dalej poprzez dawny MOK
zachowanie ciągu spacerowego od
do Parku (z Pałacykiem).
Lasu przez Aleję Lipową, ul.
2. Zachowanie swobodnego przejścia do Lilpopa (bądź teren MOK) do
Lasu Młochowskiego od ul. Sosnowej Parku Miejskiego.
jest zgodne z powyższym postulatem . Nie zarezerwowano środków
Przejście (ciąg pieszy) zaznaczono w finansowych na wykup terenów.
MPZP, jednak w budżecie miasta nie
ma środków na wykup tego terenu.
2.6. Ochrona powietrza i ciszy
2.6.1 Ochrona powietrza i ciszy
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
W ramach zadań 2.7.1-2.7.2-2.7.3

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – zakres
1. Mieszkańcy byli informowani
1. Rada Gminy podejmie
wykonanych
prac
poprzez dostępne media (strona
Uchwałę w sprawie określenia
zgodnie z planem
internetowa miasta i Biuletyn) o
sposobów dokumentowania
zakazie palenia liści. Ze względu na
wykonania obowiązków w
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zostanie również przedstawiony Radzie celem
podjęcia uchwały.
3. Należy zaktualizować regulamin czystości i
porządku w mieście, szczególnie wobec faktu
braku dofinansowania wywozu śmieci
segregowanych.
4. Dalsza współpraca z Policją w zakresie
utrzymania porządku w mieście, w tym na
prywatnych posesjach.

oszczędności finansowe nie zostały
zakupione przez miasto worki na
liście. Część mieszkańców
zdecydowała o zachowaniu liści na
posesji zgodnie z tendencjami
ekologicznymi.
2. Radni na komisjach przyjęli
propozycję podwyżek cen wody
zużywanej na inne cele niż
używanie w gospodarstwie
domowym (a np. do podlewania
ogródka). Propozycje takiej strategii
opłat za wodę należy komunikować
mieszkańcom zachęcając do jej
oszczędzania.
3. Zakupiono budki lęgowe dla ptaków
i przekazano je chętnym
mieszkańcom.
4. Rada Miasta uchwaliła Plan
Gospodarki Odpadami oraz Plan
usuwania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest na terenie
Miasta Podkowa Leśna. Ze względu
na szczupłość środków
pozostających w gminnym funduszu
ochrony środowiska nie ogłoszono
informacji o dopłatach z budżetu
miasta na cele likwidacji azbestu na
terenach posesji.
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zakresie utrzymania porządku i
czystości.
2. N terenie miasta działa
kilkanaście firm świadczące
usługi w zakresie wywozu
śmieci. Radni Miasta w drodze
Uchwały podejmą decyzję w
sprawie określenia górnej
stawki opłaty za wywóz
nieczystości z terenu gminy.
3. Planuje się przeprowadzenie
aktualizacji Regulaminu
utrzymania porządku i
czystości w Mieście Podkowa
Leśna. Regulamin będzie
wymagał konsultacji w
Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym. Byłoby
pożądanym efektem
zaktualizowany Regulamin
dostarczyć mieszkańcom
dołączając np. do Biuletynu
Miasta.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

1. W sytuacji posiadania
uchwalonego MPZP należy
przygotować opracowanie o
charakterze przynajmniej
koncepcji zagospodarowania
centrum miasta. Zabezpieczono
kwotę 50 tys. zł.
2. Na projekt budynku
komunalnego oraz przyłącza
przeznaczono w budżecie 2009 r.
80 tys. zł.

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Na podstawie inwentaryzacji
Złożono wniosek o pozwolenie na
4 – zakres wykonanych prac zgodnie z
urbanistycznej centrum miasta
budowę domu komunalnego na ul.
planem
wykonano koncepcję
Jaskółczej. Równolegle Miasto
zagospodarowania centrum miasta.
Podkowa Leśna stara się o dotację w
Głównymi postulatami
wysokości 20% z rządowego
programu wspierającego
Został przygotowany projekt
budownictwo socjalne. Wniosek
budowlany domu komunalnego u
złożono w marcu do Banku
zbiegu ul. Jaskółczej i Orlej.
Gospodarstwa Krajowego.
Miasto planuje uzyskać pozwolenie na
wykonanie prac rewitalizacyjnych na
terenie Parku Miejskiego. W 2010
roku planuje się remont nawierzchni
drogi prowadzącej do parku, ew.
również budowę bramy wjazdowej,
ciągu pieszego oraz modernizację
oświetlenia.

Zestawienie ocen (samooceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 2
Wartość oceny
„5” - powyżej planu
„4” – zgodnie z planem
Ilość zadań zaliczona do
0
5
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„3” – nieco poniżej planu
1

„2” znacznie poniżej planu
0

Karta oceny zadań w ramach Celu nr 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców Miasta-Ogrodu
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
1. 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. Ankieta może posłużyć
również do aktualizacji Strategii Miasta
oraz wzmocnić starania szkoły i Urzędu
o zewnętrzne środki finansowe na
realizację projektów podnoszących
jakość nauczania.
2. Dokończenie opracowania
programu edukacyjno-wychowawczego
umieszczenie go na stronie internetowej
wraz ze Strategią dla Szkoły.
3. Kontynuacja współpracy z
instytucjami kultury.
4. Rada pedagogiczna zamierza
kontynuować programy edukacyjne,
zajęcia dodatkowe oraz zachęcać i
przygotowywać uczniów do udziału w
konkursach.

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
1. Szkoła posiada wysoki poziom
nauczania mierzony wynikami
egzaminów zewnętrznych oraz licznym
udziałem uczniów szkoły w konkursach
przedmiotowych.
2. Uchwałą Rady Pedagogicznej
przyjęto do realizacji program
edukacyjno-wychowawczy w związku z
obecnością w szkole dzieci uchodźców
przebywających w ośrodku na Dębaku.
3. Szkoła uzyskała dofinansowanie z
programu Radosna Szkoła, w ramach
którego zostaną zakupione pomoce
dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.
4. We współpracy z Urzędem Miasta i
Centrum Terapii Behawioralnej
kontynuowane są wykłady dla rodziców
uczniów szkół podkowiańskich nt.
wychowania dzieci.
5. Uzyskano dofinansowanie z UE na
realizację oferty zajęć pozalekcyjnych
pt „Otwarty umysł” w roku szkolnym
2010/2011.
6. Szkoła aktywnie współpracowała z
instytucjami kultury (Biblioteką
Miejską, CKiIO oraz Muzeum w
Stawisku).
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1. W planie nadzoru pedagogicznego
umieszczono badanie ankietowe opinii
rodziców nt. pracy szkoły. Badanie
zaplanowano na czerwiec 2010 roku.
2. Opracowanie planu pracy z uczniem
zdolnym.
3. W związku z rozbudową szkoły
planuje się założenie Stowarzyszenia
złożonego z rodziców, nauczycieli
działającego na rzecz wspomagania
funkcji szkoły.

4 – ogólny zakres
wykonanych prac zgodny z
planem

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 209
W związku z planowaną rozbudową
szkoły oraz budową sali sportowej
należy przygotować( wyliczyć) koszty
operacyjne przedsięwzięcia po
realizacji projektu, w tym program
przychodów z wybudowanej
infrastruktury.
Koszty zajęć pozalekcyjnych będą
mniejsze ze względu na zmianą zapisu
w Karcie Nauczyciela, który
zobowiązuje do realizacji 1 godziny
zajęć tygodniowo w ramach pensum.
Należy starać się o dofinansowanie
zajęć pozalekcyjnych oraz innych
działań edukacyjnych skierowanych
np. do rodziców dzieci z dostępnych
źródeł zewnętrznych, co w sytuacji
wysokich osiągnięć szkoły
mierzonych wynikami egzaminów
zewnętrznych jest utrudnione.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
zgodnych z zainteresowaniami
uczniów.

3.1 Opracowanie i realizacja wszechstronnego programu edukacyjno-wychowawczego dla
dzieci i młodzieży
3.1.2 Analiza sytuacji w oświacie – trendy demograficzne, aspiracji i potrzeb
mieszkańców oraz kosztów dla miasta
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Na potrzeby rozbudowy szkoły dyr. MZEAS
przygotowała zestawienie uczniów
uczęszczających do szkoły w podziale na
uczniów z obwodu i spoza obwodu
szkolnego.
Średnia liczebność klas wynosi 21 uczniów,
subwencja oświatowa pokrywa 75%
kosztów utrzymania ucznia w szkole.
Subwencja oświatowa nie pokrywa zajęć
pozalekcyjnych (finansowane z gminy) oraz
zajęć w podziel klas na grupy (angielski,
informatyka). Również 27% kosztów
wynagrodzenia administracji i personelu
obsługi jest pokrywanych z budżetu gminy.
Został też oszacowany wzrost kosztów
stałych szkoły w związku z planowaną
rozbudową szkoły o nowe skrzydło oraz salę
sportową. Wzrost wynosi 276 tys. zł.
Szkoła aktywnie i z powodzeniem starała się
o środki zewnętrzne na dofinansowanie
zajęć dodatkowych ze źródeł zewnętrznych:
- Projekt Otwarty umysł
- Projekt Radosna Szkoła.

Z planów na 2007 rok 1. Stała analiza
systemu finansów oświaty w
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Obok zajęć dydaktyczno-wychowawczych
realizacja projektów dodatkowych.

4 – zakres prac oraz ich
efekt jest zgodny z
założonym planem

Podkowie Leśnej i przygotowanie
wniosków.
2. Wdrożenie i aktualizacja
budżetowania zadaniowego w
oświacie, mierzenie wskaźników proces ciągły.

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 2009

Wykonanie w roku 2009

Patrz działanie 1.7.2

Patrz działanie 1.7.2

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
1. Dalsza współpraca z instytucjami
działającymi w obszarze pomocy
społecznej.
2. Realizacja projektu „Moja
aktywność – moją szansą” z
dofinansowaniem z UE.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

Wnioski i plany na rok 2010

Ocena zadania

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
1. Realizacja projektu „Moja
aktywność – moją szansą” z
dofinansowaniem z UE. Projekt
polegał na cyklu szkoleń
podnoszących szansę na
znalezienie zatrudnienia oraz
zwiększające samoocenę.
2. Ponadto na bieżąco OPS
współpracuje z PKPS, Caritas i
UM przy wykonywaniu
wybranych zadań.
3. Na bieżąco odbywają się
konsultacje w indywidualnych
sprawach.

1. Praca socjalna z osobą i rodziną.
2. Bieżąca współpraca, konsultacje i
wymiana informacji w
indywidualnych przypadkach

4 – zakres prac oraz ich efekt jest
zgodny z założonym planem

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
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Plan założony na rok 2009

Wykonanie w roku 2009

1. Kontynuacja działalności
Uniwersytetu jako zadania własnego
gminy ze środków przekazanych jako
dotacja w otwartym konkursie dla
organizacji pozarządowych na
realizację zadań publicznych.
2. Pomoc organizacyjna 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.
3. Promocja działalności Uniwersytetu
na stronie internetowej miasta i w
publikacjach tradycyjnych (Biuletyn).

UTW w drodze otwartego konkursu
dla organizacji pozarządowych
realizował projekt: „Oferta edukacji
ustawicznej dla osób starszych
Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
otrzymując dofinansowanie w
wysokości 28 tys. zł.
2. Informacje o działalności UTW,
zaproszenia na wykłady oraz
promocja działalności Uniwersytetu
na stronie internetowej miasta i w
publikacjach tradycyjnych (Biuletyn).
3. Wykłady odbywały się w
pomieszczeniach Pałacyku – Kasyna.
4. Związek Podkowian aktywnie
poparł ideę zawiązania
Stowarzyszenia dla pozyskania
środków finansowych dla Podkowy i
Brwinowa z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Na termomodernizację budynku
ośrodka zdrowia przeznaczono w
projekcie budżetu na 2008 roku kwotę
200.000 zł.

Wnioski i plany na rok 2010
Dalsza działalność UTW wspierana ze
środków miasta.
Oferta programowa Uniwersytetu jest
stale poszerzana, również o projekty
realizowane z funduszy zewnętrznych
(Program Grundtvig).
Rozważa się możliwość przejęcia
części działań koordynujących UTW
przez CKIO.

Ocena zadania
Ze względu na aktywne starania ZP o
zewnętrzne środki finansowe ocenę
podwyższa się do 5 – powyżej planu

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 2009

Wnioski i plany na rok 2010

Ocena zadania

W 2008 r. dokończono
termomodernizację budynku
Przychodni Zdrowia. Od 2009 roku
funkcjonuje w niej jeden ośrodek
zdrowia (drugi ma nową siedzibę)
oraz warsztaty terapii dla
niepełnosprawnych. Z obu placówek
szeroko korzystają mieszkańcy

Rozbudowa szkoły samorządowej
wymusiła potrzebę przeznaczenia
części pomieszczeń Przychodni na
potrzeby OPS, którego dotychczasową
siedzibę zajął Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkoły.
Dalsze funkcjonowanie ośrodka
zdrowia oraz warsztatów dla

4 – zakres prac oraz ich efekt jest
zgodny z założonym planem
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Podkowy Leśnej oraz okolic.
W 2009 roku przeprowadzono akcję
szczepień finansowanych z budżetu
miasta. Szczepienia przeciwko rakowi
szyjki macicy oraz przeciw
zachorowaniu na grypę.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Na rok 2009 nie przewidziano
konkretnych działań.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

niepełnosprawnych.
Szczepienia ochronne dziewczynek
przeciwko rakowi szyjko macicy oraz
osób starszych (emerytów) przeciwko
grypie będą kontynuowane z
dofinansowaniem z budżetu miasta.

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Nie oceniono tego zadania.
Na rok 2009 nie przewidziano
Z informacji z sekretariatu
konkretnych działań.
Medycznej Szkoły Wyższej
wiadomo, że posiada ofertę zajęć
rehabilitacyjnych i stara się o
kontrakt w NFZ na ich nieodpłatne
świadczenie.
3.4. Pełna dostępność podstawowych usług zdrowotnych w systemie ubezpieczeniowym
3.4.3 Zabezpieczenie profilaktyki i opieki medycznej w szkołach i przedszkolu
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania

Szkoła miała zapewnioną opiekę
pielęgniarską i stomatologiczną
finansowaną z budżetu miasta oraz
lekarską finansowaną z NFZ.
Przedszkole miało zapewnioną
opiekę pielęgniarską finansowaną
z budżetu miasta.

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Patrz zadanie nr 1.3.1

Plan założony na rok 2009
Patrz zadanie nr 1.3.1
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Należy kontynuować finansowanie
pomocy pielęgniarskiej i
stomatologicznej w szkole oraz
pielęgniarskiej w przedszkolu z
budżetu miasta.

4 – zakres prac zgodny z
założeniami planu

Kontynuacja finansowania pomocy
pielęgniarskiej i stomatologicznej
w szkole oraz pielęgniarskiej w
przedszkolu.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

1. Przeprowadzenie konkursu
otwartego dla organizacji
pozarządowych na realizację
zadań publicznych z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
2.Kontynuacja współpracy z
organizacjami pozarządowymi
przy przeprowadzeniu inicjatyw
społecznych z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Kontynuacja inicjatywy
Europejskich Dni Dziedzictwa i
Otwartych Ogrodów w
porozumieniu z organizacjami i
indywidualnymi inicjatywami
mieszkańców.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Muzeum planuje przeprowadzić
rewitalizację budynku oraz
zespołu parkowego ze środków
UE.
Zasięg oddziaływania oraz ranga

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.2 Wspieranie działań kulturotwórczych organizacji społecznych i Parafii Św. Krzysztofa
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – zakres prac zgodny z
1.W konkursie na realizację zadań 1. Zaplanowano przeprowadzenie
założeniami planu
publicznych z zakresu kultury i
konkursu otwartego dla organizacji

ochrony dziedzictwa narodowego
udzielono dotacji fundacjom i
stowarzyszeniom na 12 zadań w
łącznej wysokości 84.500 zł.
2.Na imprezy i przedsięwzięcia z
zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
organizowanego wspólnie z
mieszkańcami miasta oraz
organizacjami społecznymi
wydano kwotę 45.393 zł.
3.Instytucje kultury oferują
szeroki program edukacyjny,
artystyczny, kulturalny
mieszkańcom miasta w każdym
wieku. Miasto przekazuje dotacje
dla CKiIO oraz dla Biblioteki
Publicznej.

pozarządowych oraz instytucji
kościelnych na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Budżet do tego
zadania wyniesie 100 tys. zł.
2. Wspieranie istnienia i funkcjonowania
Forum Podkowiańskich Organizacji
Pozarządowych jako formy wymiany
informacji między władzami miasta a
organizacjami pozarządowymi.
3. Dalszy rozwój inicjatywy Otwarte
Ogrody, w ścisłej współpracy miasta z
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich.

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.3 Działania na rzecz podniesienia rangi Muzeum na Stawisku
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – zakres prac zgodny z założeniami
Wspólna z miastem Podkowa
Dalsza współpraca Miasta z
planu
Leśna organizacja przedsięwzięć o Muzeum w Stawisku w zakresie
charakterze kulturalnym.
promocji oraz organizacja
Wspólna promocja wydarzeń
wspólnych wydarzeń artystycznoartystycznych, prowadzenie
kulturalnych.
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Muzeum zostanie tym samym
podniesiona. Należy dążyć do
ścisłej współpracy ze Stawiskiem,
nawet w sytuacji braku
możliwości przeznaczenia na ten
cel odrębnej kwoty pieniędzy.
Nie przyjmuje się szczegółowych
planów na rok 2009.

wspólnego kalendarza imprez.

W budżecie miasta zaplanowano
dotację w wysokości 30.000 zł na
wsparcie Muzeum w
wykonywaniu zadań
upowszechniania kultury.
Planuje się promocję projektu
Rewitalizacji Stawiska
finansowanego ze środków UE. W
wyniku prac remontowych i
budowlanych Muzeum będzie
mogło przyjmować osoby
niepełnosprawne, poprawi się
otoczenie parkowe.

Współpraca z Muzeum w zakresie
działań kulturalnych na terenie
miasta, wspólna promocja.
Nie przyjmuje się szczegółowych
planów na rok 2009.
Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
1.
Podjęcie działań mających
na celu zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, jej
rozwoju artystycznego i integracji.
2.
CKiIO planuje stałą, ścisłą
współpracę z innymi instytucjami
w mieście, których działania
skierowane są do młodzieży.
3.
Na realizację działań
CKiIO planuje aktywnie
pozyskiwać dotacje z różnych
programów, krajowych oraz UE.

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 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
4 – zadanie wykonano zgodnie z
1.
CKiIO realizowało szereg
1. Dalsza współpraca CKiIO z
planem
działań skierowanych do dzieci i
innymi instytucjami w
młodzieży, m.in. zajęcia stałe,
mieście, których działania
ferie zimowe (i letnie?)
skierowane są do młodzieży.
2.
Zajęcia dla dzieci i
2. Aktywne pozyskiwanie
młodzieży były prowadzone
dotacji ze źródeł
głównie w budynku przy ul.
zewnętrznych, m.in. za
Świerkowej. Oferta jest stale
pośrednictwem
monitorowana m.in. poprzez
Stowarzyszenia LGD.
ankietę badającą oczekiwania
mieszkańców względem rodzaju i
charakteru oferowanych zajęć.
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3.
Poszerzono ofertę kina o
filmy animowane, festiwalowe.
4.
Mimo bardzo niskiego
czynszu nie udało się wynająć
kawiarenki w budynku przy ul.
Świerkowej.
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Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

3.5 Oferta jednostek kultury odpowiada zróżnicowanym oczekiwaniom mieszkańców
3.5.5 Powołanie Multimedialnego Ośrodka Informacyjno-Czytelniczego
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania

Priorytetem jest realizacja
długofalowego planu prac mających
na celu udostępnienie użytkownikom
katalogu w wersji online. Wiąże się
to z położeniem nacisku na realizację
zadań merytorycznych biblioteki tj. z
gromadzeniem, opracowaniem i
udostępnianiem zbiorów oraz
wymagającym największego nakładu
czasu, pracy i środków
zinwentaryzowaniem (skontrum) i
reklasyfikacją zbiorów.
2. W miarę możliwości finansowych i
lokalowych kontynuowane będą
działania kulturotwórcze skierowane
do mieszkańców Podkowy Leśnej we
wszystkich przedziałach wiekowych.
3. Wśród działań integrujących
społeczność lokalną na gruncie
popularyzacji literatury zarówno
beletrystycznej, jak i
popularnonaukowej znajdują się
spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki oraz Klubu Pod Mądrym
Smokiem.
4. Rozszerzenie zasięgu
oddziaływania biblioteki poprzez
mailing, publikowanie informacji o
jej działaniach poprzez witryny
instytucji i organizacji o charakterze
ponadlokalnym.

Działania zaplanowane na rok 2009
zostały zrealizowane i rozszerzone o
selekcję księgozbioru oraz rozpoczęto
zasygnalizowany długofalowy proces
reklasyfikacji. Wydłużenie godzin
otwarcia biblioteki (w piątek do
19.20) oraz spełniające zarówno
ilościowo, jak i jakościowo zakupy
nowości wydawniczych
zaowocowało utrzymaniem ilości
zarejestrowanych aktywnych
czytelników. Dodatkowo
przeprowadzono analizę
podkowiańskiego rynku
czytelniczego (wywiady
indywidualne) i na jej bazie
zintensyfikowano marketing książki
mówionej, co spowodowało
uświadomienie sobie potrzeb
czytelniczych w tym zakresie przez
mieszkańców Podkowy Leśnej.
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We wnioskach p. dyrektor zawarła uwagi
5 – powyżej planu.
dotyczące złego stanu infrastruktury
technicznej, które stanowią uciążliwość dla
planowania i realizację przedsięwzięć
szczególnie skierowanych do odbiorcy
dziecięcego i młodzieżowego.
Planem na 2009 jest udostępnienie
czytelnikom katalogu on-line, działania
kulturotwórcze integrujące społeczność
lokalną skierowane do młodzieży i
dorosłych, działalność DKK oraz Klubu pod
Mądrym Smokiem.
Promocja działań stricte bibliotecznych
realizowanych przez MBP, także na łamach
prasy fachowej.
Udział w ogólnopolskim Programie
Rozwoju Bibliotek.
Współpraca w zakresie szkoleń i
działalności
merytorycznej,
m.
in.
wypożyczeń
międzybibliotecznych
z
Bibliotekami Dzielnicy Ursus i Ochota m.
st. Warszawy.
Udostępnianie za pośrednictwem oficjalnej
strony internetowej biblioteki www.mbppodkowalesna.pl bieżących informacji o
działalności instytucji, promocji książki i
czytelnictwa, w tym ważnych wydarzeniach
literackich i czytelniczych oraz zasobach
sieciowych.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

Ze względu na szczupłość środków w
budżecie miasta nie zaplanowano
wydatków na ten cel.

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.1 Przygotowanie „Karty Mieszkańca Miasta Ogrodu”
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Postanawia się nie oceniać
Nie wydano Karty Mieszkańca.
Również w 2010 roku nie
tego zadania.
zarezerwowano środków

finansowych na ten cel.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.2 Program wspierania inicjatyw społecznych
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania

Patrz zadanie 3.5.2

Kontynuacja dotychczasowych
działań – jak w zadaniu 3.5.2

Kontynuacja dotychczasowych działań – jak
w zadaniu 3.5.2

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.3 Wspieranie powstania gazety lokalnej i elektronicznej listy dyskusyjnej dla
mieszkańców
Plan założony na rok 2009
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
1. Uruchomienie w sieci nowej strony 1. Nowa strona miasta działa od
1. Dalsze uatrakcyjnianie zawartości
4 – zadanie wykonano zgodnie
internetowej miasta.
maja.
strony miasta.
z założonym planem.
2. Pytania do burmistrza będzie
można zadawać również na nowej
stronie, obecnie: dział w budowie.
3. Należy wspierać wnioski
organizacji społecznych o
finansowanie ze źródeł zewnętrznych
projektów prowadzenia lokalnej
gazety.
4. Nowa strona zawiera nowoczesny
sposób prezentacji miasta, z której
aspekty administrowania (Urzędu)
jest jednym z wielu, obok historii
miasta, kultury, turystyki, sportu.
5. Należy przenieść wszystkie ważne

2. Ze względów organizacyjnych

2. Należy wspierać wnioski organizacji

Burmistrz nie zdecydował się na
możliwość internetowych pytań i
odpowiedzi.
3. Związek Podkowian planuje
wydawanie lokalnej gazety i
aktywnie stara się o środki na ten cel.
4. Na spotkaniu Forum
Podkowiańskich Organizacji
Pozarządowych wpłynął wniosek o
rozszerzenie możliwości współpracy
z miastem w formie udzielenia dotacji
na wkład własny. Jednak ze względu
na niejasności natury prawno-

społecznych o finansowanie ze źródeł
zewnętrznych projektów prowadzenia
lokalnej gazety. Starania ZP o dotację za
pośrednictwem Stowarzyszenia LGD
Zielone Sąsiedztwo.
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informacje na temat miasta ze starej
strony.

księgowej nie zdecydowano się
wdrożyć tej formy wsparcia do
konkursu o dofinansowanie.

Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
1. Poprzez uruchomienie nowej
strony internetowej i nowy sposób
administrowania będzie możliwa
aktualizacja kalendarza imprez
kulturalnych w mieście (oraz w
okolicy) bezpośrednio przez
jednostki.
2. Oddzielna zakładka na stronie
miasta umożliwi szerszą prezentację
działań kulturalnych na terenie
miasta.

3.6 Budowa wspólnoty samorządowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
3.6.4 Ustalenie lokalnego kalendarza imprez kulturalnych, integracyjnych i promocyjnych.
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
1. Ze względów organizacyjnych
Zakłada się dalszą koordynację
4 – zadanie wykonano zgodnie z
oraz technicznych kalendarz imprez informacji o wydarzeniach
założonym planem.
w roku 2009 był prowadzony przez kulturalnych, integracyjnych i
pracownika Urzędu Miasta, który
promocyjnych poprzez stronę
aktualizował informacje o
internetowa miasta. Informacje są
wydarzeniach na podstawie
zamieszczane na podstawie
informacji przesyłanych przez
zgłoszeń przez pracownika Urzędu
instytucje kultury i innych
odpowiedzialnego za promocję
organizatorów.
miasta.
Instytucje kultury na bieżąco
informują się w sprawach terminów
wydarzeń, kilka dużych imprez jak
Festiwal Sztuki i Nauk, Festiwal
Otwarte Ogrody, Koncerty
Chopinowskie mają stałe terminy
lub są planowane z
wielomiesięcznym wyprzedzeniem.
Cel szczegółowy:
3.7 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji miejsca.
3.7.1 Powołanie Ośrodka Dokumentacji, Informacji i Promocji Miasta-Ogrodu (docelowo
Tytuł zadania:
Muzeum Miasta Ogrodu Podkowa Leśna)
Plan założony na rok 2009
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
Nie planowano tego zadania w 2009 Mimo że miasto nie zaplanowało
Nie planuje się szczegółowych
4 – ze względu na brak
roku.
konkretnych prac do tego zadania
zadań na rok 2010. Nie przewiduje precyzyjnych planów
wspiera Towarzystwo Przyjaciół Miasta się formalnego powołania
postanawia się nie oceniać
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Cel szczegółowy:
Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
1. Analiza warunków i wystąpienie do
MK i Prezydenta z wnioskiem o
nadanie miastu tytułu „Polski pomnik
historii”.
2. Realizacja działań dotyczące
przestrzegania realizacji prawa
lokalnego i powszechnego w zakresie
ustaw o ochronie zabytków i ochronie
przyrody – w zakresie
kompetencyjnym gmin (uzgodnienia z
WKP i WKZ).
1.

Cel szczegółowy:

– Ogrodu Podkowa Leśna, które
Muzeum Miasta.
tego zadania..
aktywnie zbiera i archiwizuje
informacje o historii naszego miasta
Miasto m.in. udostępnia pomieszczenia
na wystawy oraz miejsce w Biuletynie
Miejskim na ogłoszenia, artykuły.
3.7 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji miejsca.
3.7.2 Ochrona konserwatorska substancji zabytkowej Miasta-Ogrodu
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania
1. Pod koniec roku Towarzystwo
Przyjaciół Miasta – Ogrodu podkowa
Leśna, inicjator pomysłu nadania miastu
tytułu „Polski pomnik historii”. Wystąpiła
do Rady Miasta z wnioskiem o podjęcie
Uchwały intencyjnej w tej sprawie.
2. Prowadzono działania dotyczące
przestrzegania realizacji prawa lokalnego i
powszechnego w zakresie ustaw o ochronie
zabytków i ochronie przyrody – w zakresie
kompetencyjnym gmin (uzgodnienia z
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

3.8 Bezpieczne miasto
30

1. Rada Miasta podjęła na początku
4 – zadanie wykonano
roku Uchwałę o woli podjęcia przez
zgodnie z założonym planem
Burmistrza Miasta działań mających
na celu wystąpienie do MK i
Prezydenta z wnioskiem o nadanie
miastu tytułu „Polski pomnik
historii”.
2. Uzgodnienia ze służbami
konserwatorskimi zamierzeń
inwestycyjnych Miasta.
3. W rocznicę obchodów 85 urodzin
miasta planowane są prace
konserwatorskie zabytkowej figury
Matki Bożej przy ul. Kwiatowej
(rejestr gminny).
4. Realizacja działań dotyczących
przestrzegania realizacji prawa
lokalnego i powszechnego w zakresie
ustaw o ochronie zabytków i
ochronie przyrody.

Tytuł zadania:

Plan założony na rok 2009

1. Kontynuacja bieżących kontaktów
burmistrza z Komendantem Policji.
2. Dalsza współpraca Rady Miasta z
Komisariatem Policji na rzecz
podniesienia bezpieczeństwa
mieszkańców miasta.
3. Stałe monitorowanie przez
burmistrza możliwości i sposobów
dotowania KP oraz osiąganych
korzyści.
4. Okresowa ocena stanu
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

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
Wnioski i plany na rok 2010
Wykonanie w roku 2009
Ocena zadania
Niestety policja odnotowała kilka
1. Kontynuacja bieżących kontaktów 4 – zadanie wykonano
zdarzeń burzących porządek w mieście
burmistrza z Komendantem Policji.
zgodnie z założonym
(napady i kradzieże, w tym włamanie do 2. Dalsza współpraca Rady Miasta z planem.
budynku Urzędu). Jednak ogólna ocena Komisariatem Policji na rzecz
sytuacji w mieście, pozwala sądzić,
podniesienia bezpieczeństwa
że dotychczas wypracowane formy
mieszkańców miasta.
współpracy z Policją przynoszą
3. Stałe monitorowanie przez
realne korzyści mieszkańcom miasta. burmistrza możliwości i sposobów
Ze względu na konieczne
dotowania KP oraz osiąganych
oszczędności Komendy Powiatowej korzyści.
Komisariat Policji w Podkowie
4. Okresowa ocena stanu
Leśnej jest czyny do godz. 20.00 (
bezpieczeństwa i porządku
wcześniej cała doba)
publicznego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom Burmistrz Miasta
sfinansował zakup telefonu
komórkowego interwencyjnego a
jego numer został podany szeroko do
wiadomości mieszańcom (strona
internetowa miasta, Biuletyn Miasta,
tablice ogłoszeń).

Zestawienie ocen (samooceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 3
Wartość oceny
„5” - powyżej planu
„4” – zgodnie z planem
Ilość zadań zaliczona do
2
13
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„3” – nieco poniżej planu
0

„2” znacznie poniżej planu
0

Karta oceny zadań w ramach Celu nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej

Tytuł zadania:

Plan założony na rok 2009
Nie planowano oddzielenie tego
zadania.

1.1
Zapewnienie dostępności szerokopasmowego Internetu
Patrz karta zadania = 1.4.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego i infrastruktury
energetycznej
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania

Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

4.2 Usługi administracyjne droga elektroniczną - Projekt „e-Mazowsze”
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania

Udział gminy w projektach
kluczowych Biura Geodety Woj.
Mazowieckiego:
- „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa
mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu”;
- „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach
województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału
województwa”.

Nastąpiło uruchomienie
elektronicznego obiegu dokumentów
(el-dok). Wszyscy pracownicy
przeszli szkolenie z obsługi aplikacji.
Dokonano uzupełnienia i
unowocześnienia sprzętu
informatycznego.
Używane są osobiste konta pocztowe
do komunikacji z klientami urzędu.

Udział gminy w projektach kluczowych
Biura Geodety Woj. Mazowieckiego,
aktywny udział w ich przygotowaniu
poprzez analizę potrzeb. Podpisanie
umów z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego.
Koordynatorem projektu w Urzędzie jest
Sekretarz Miasta.
Docelowo oprócz elektronicznego obiegu
dokumentów w Urzędzie zostaną
wdrożone: elektroniczne formularze
podań i wniosków, karty usług,
elektroniczna skrzynka podawcza, system
doręczeń dokumentów w postaci
elektronicznej, podpis cyfrowy.
Pracownik miasta będzie uczestniczył w
cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu eRozwoju organizowanego przez
Stowarzyszenie Miasta w Internecie we
współpracy z Mazowieckim
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
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4 – zakres prac oraz ich efekt na
danym etapie jest zgodny z
założonym planem.

Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009
Działania promocyjne nakierowane na
wytworzenie pożądanej „marki”
miasta muszą być dobrze wpisane w
całościową koncepcję miasta oraz
współpracy z sąsiadami
(Milanówkiem i Brwinowem).
Działania te miałyby na celu
wytworzenie potencjału turystycznego
pozwalającego na przyciągnięcie
gości i turystów, głównie z obszaru
metropolitalnego, choć na dalszym
etapie również zagranicznych.
Stowarzyszenie „Zielone Sąsiedztwo”
ma w planach przygotowanie
Strategię Rozwoju Turystyki dla
Podkowy Leśnej oraz Brwinowa.
Rozważane jest włączenie obszaru
Milanówka w zakres opracowania.
Miasto Podkowa Leśna oraz
Brwinów, które są członkami
Stowarzyszenia powinny wspierać tę
inicjatywę.
Znaczna część środków Leadera
będzie służyła promocji miasta oraz
rozwojowi turystyki na tym obszarze

4.3 Ukierunkowana promocja miasta
Wykonanie w roku 2009

Wnioski i plany na rok 2010

Ocena zadania

Dużą część działań promocyjnych
przejęła instytucja kultury – Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Dalsza koordynacja Festiwalu
Otwarte Ogrody przez CKiIO, ze
zmianą terminu na czerwiec.

„4”- zakres wykonanych prac i ich
efekt są zgodne z planem

Największa impreza artystycznokulturalna promująca miasto –
Otwarte Ogrody były koordynowane
przez CKiIO w ścisłej współpracy z
organizacjami pozarządowymi.

Rady Miast podjęły uchwały o woli
współpracy pod marką
Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów.

Stowarzyszenie LGD Zielone
Sąsiedztwo, którego miasto jest
członkiem, opracowało przy wsparciu
środków z Urzędu Marszałkowskiego
strategie rozwoju turystyki Brwinowa,
Milanówka i Podkowy Leśnej.
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Formalne podpisanie przez trzech
Burmistrzów listu w sprawie
współpracy w trakcie festiwalu
Otwarte Ogrody.
Sukcesywne wdrażanie zapisów
zawartych w Strategii Turystyki.

Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

W 2008 roku odbyły się warsztaty na
temat potencjału rozwojowego trzech
miast. Wnioskiem z warsztatów jest
konieczność ścisłej współpracy z
sąsiednimi gminami w m.in. zakresie
rozwoju przedsiębiorczości.

4.4 Polityka podatkowa wspierająca przedsiębiorczość
Wykonanie w roku 2009
Nie wykonano analizy możliwości
oraz skutków finansowych dla
budżetu miasta wdrożenia polityki
podatkowej wspierającej
przedsiębiorczość ani w Urzędzie ani
na zewnątrz.

Wnioski i plany na rok 2010
Nie zaplanowano szczegółowych prac
dla tego zadania.

Ocena zadania
Ze względu na nie zaplanowanie
szczegółowych prac postanawia się
nie oceniać tego zadania

Możliwości utworzenia na terenie
sąsiedniej gminy Inkubatora
przedsiębiorczości, dają potencjał do
rozwoju również Podkowy Leśnej.
Tytuł zadania:

4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa firmom, obywatelom i przyjezdnym

= patrz karta zadań:
Plan założony na rok 2009
Nie planowano oddzielenie tego
zadania.
Tytuł zadania:

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
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Ocena zadania

4.6 Miejsca parkingowe na terenie miasta = patrz karta zadania: 1.5.1 (Organizacja ruchu i

miejsca parkingowe)
Plan założony na rok 2009
Nie planowano oddzielenie tego
zadania

Wykonanie w roku 2009

Tytuł zadania:
Plan założony na rok 2009

4.7 Rozwój turystyki, wypoczynku i usł. kultury
Wykonanie w roku 2009
Wnioski i plany na rok 2010
Gmina zamierza złożyć wniosek
W 2009 roku rozpoczęło
poprzez LGD o częściowe
działalność biuro Stowarzyszenia

Zostanie złożony wniosek
Stowarzyszenia „Zielone

Wnioski i plany na rok 2010
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Ocena zadania

Ocena zadania
„4”- zakres wykonanych prac i ich
efekt są zgodne z planem

Sąsiedztwo” do UM o
dofinansowanie LSR. Kwota
wsparcia dla dwóch gmin wynosi
prawie 3 mln zł, z przeznaczeniem
na wsparcie działań z zakresu
kultury, edukacji i turystyki
różnych podmiotów działających
na tym obszarze, w tym gmin.
Złożenie wniosku o
dofinansowanie z RPO WM
projektu budowy ścieżek
rowerowych w mieście oraz
umożliwiających komunikację
pomiędzy miastami ( w tym
wzdłuż kolejki WKD od Grodziska
do Michałowic).

LGD, które poprzez ogłaszane
konkursy zamierza wpierać
inicjatywy polepszające jakość
życia na naszym obszarze, co
przełoży się wymiernie na rozwój
usług turystycznych.

dofinansowanie realizacji Systemu
Informacji Miejskiej, obejmującego
m.in. plansze z mapą miasta,
kierunkowskazy do miejsc kultury i
obiektów zabytkowych, tablice na
wjeździe do miasta, słupy
ogłoszeniowe.

Niestety planowana ze wsparciem
z dotacji budowa ścieżek
rowerowych ze względu na nie
pozyskanie dotacji będzie musiała
być znacznie ograniczona.

Wdrażanie Strategii Rozwoju
Turystyki, m.in. poprzez wspólną
stronę internetową, mapę trzech miast,
logotyp Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów.

Stowarzyszenie LGD, którego
Miasto jest członkiem opracowało
Strategie Rozwoju Turystyki dla
Brwinowa, Milanówka i Podkowy
Leśnej.

Zestawienie ocen (samooceny) realizacji zadań w ramach Celu Strategicznego nr 4
Wartość oceny
„5” - powyżej planu
„4” – zgodnie z planem
Ilość zadań zaliczona do
0
3

35

„3” – nieco poniżej planu
0

„2” znacznie poniżej planu
0

