
Protokół Nr 26 

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu 

z dnia 22 lutego 2022 roku 

 

Przewodnicząca Komisji radna Karolina Białecka otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji Kultury i Sportu. 

Powitała członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Obrady komisji odbyły się w trybie on-line na kanale You Tube Milanówek Miasto – Ogród. 

 

Skład Komisji: 

Przewodnicząca Karolina Białecka 

Radny Piotr Napłoszek 

Radny Witold Mossakowski 

 

Porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii rozwoju Miasta Milanówka do 2030 roku. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2.  

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii rozwoju Miasta Milanówka do 2030 roku. 

Przewodnicząca komisji podkreśliła, że jest to projekt uchwały złożony przez klub radnych. Pani Białecka 

poprosiła przewodniczącego klubu, radnego Piotra Napłoszka o przedstawienie projektu uchwały,  

wraz z najnowszymi zmianami. 

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że projekt uchwały wynika z faktu, że dotychczasowe dokumenty 

strategiczne najwyższego szczebla w Urzędzie Miasta Milanówka przestały obowiązywać. Powstała „dziura”, 

jeżeli chodzi o dokumenty zarządcze. Ta uchwała jest propozycją odpowiedzi na tą sytuację. Radny 

przypomniał, że w programie wyborczym burmistrza, było dużo pomysłów, celów i powodów do 

zrealizowania. To dawało nadzieję, że powstanie dokument strategiczny, który będzie te cele 

uporządkowywał. Radni uznali, że warto by było, żeby taki dokument w mieście Milanówku powstał. Strategia 

rozwoju miasta jest takim dokumentem, z którym powinny być spójne wszystkie inne strategie i programy, 

które tę strategię będą realizowały. Zmiany w projekcie uchwały dotyczą harmonogramu, opracowania 

projektu Programu Strategii Rozwoju Miasta Milanówka do 2023 roku. 

 

Radny odczytał treść harmonogramu. 

Etap I. 

Punkt 1. 

Diagnoza stanu istniejącego, opracowanie założeń i nowej strategii (wizja, cele rozwoju, system realizacji 

strategii, monitoring). 

Nazwa zadania: 

1) przeprowadzenie akcji informacyjnej dot. rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategii,    

2) zebranie wniosków (pomysłów i oczekiwań) do strategii,    



3) zebranie zgłoszeń uczestnictwa w procesie opracowania strategii od interesariuszy. 

Termin wykonania – II kwartał 2022 r. 

Punkt 2. 

Szkolenie dot. zasad sporządzania dokumentów strategicznych.  

Termin II kwartał 2022 r. 

Punkt 3.   

Warsztaty dotyczące opracowania założeń (zasad) sporządzania strategii rozwoju gminy – określenie wizji 

rozwoju, wstępne określenie celów rozwoju (z udziałem interesariuszy). 

Termin II kwartał 2022 r. 

Punkt 4. 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych  

(z udziałem interesariuszy).  

Termin II kwartał 2022 r.   

Punkt 5.   

Powołanie zespołów tematycznych ds. opracowania strategii w podziale na wstępnie określone cele rozwoju 

(zebranie zgłoszeń uczestnictwa od interesariuszy).  

Termin II kwartał 2022 r.   

Punkt 6.   

Warsztaty dotyczące sformułowania celów rozwoju (zespoły tematyczne).  

Termin II-III kwartał 2022 r. 

Punkt 7. 

Określenie systemu realizacji strategii (w tym ram finansowych i źródeł finansowania) oraz systemu 

monitoringu jej realizacji (zespoły tematyczne).  

Termin III kwartał 2022 r.  

 

Etap II. 

Opracowanie i uchwalenie projektu strategii, w tym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko. 

Punkt 8. 

Warsztaty mające na celu opracowanie projektu strategii.  

Termin III kwartał 2022r.  

Punkt 9.   

Opiniowanie projektu strategii, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Termin III kwartał 2022r. 

Punkt 10. 

Konsultacje społeczne projektu strategii, w tym w szczególności przeprowadzenie: dyskusji publicznej  

nt. projektu strategii, spotkań tematycznych dotyczących poszczególnych obszarów strategii, zbieranie 

pisemnych wniosków i uwag do projektu strategii, przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii  

z podmiotami, wymienionymi w art. 6.ust3. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Termin IV kwartał 2022r.   

Punkt 11. 

Przedstawienie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji. Analiza uwag i wniosków, które wpłynęły  

w toku konsultacji, przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057)  

oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka.  

Termin IV kwartał 2022 r. 

Punkt 12. 

Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju.  

Termin I kwartał 2023 r. 



Punkt 13.  

Przyjęcie uchwały w sprawie strategii rozwoju gminy.  

Termin I kwartał 2023 roku. 

 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że tak wygląda po zmianach proponowany harmonogram opracowania 

Strategii Rozwoju Miasta Milanówka do 2030 roku. 

Przewodnicząca Kultury podkreśliła, że członkowie Komisji Kultury podpisali się pod ta Strategią. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Miasta Milanówka do 2030 roku. 

 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

  

Przewodnicząca Kultury i Sportu 

/-/ 

Radna Karolina Białecka 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


