
U C H W A Ł A   Nr   154/XX/16 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 

 
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

                   oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego 

                   Trójmiasta Ogrodów” 

 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - Rada Miasta 

Milanówka uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Przyjmuje się „Zintegrowaną strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz 

wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” 

opracowaną w ramach  Działania 7.2 Projektu  „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - 

poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę  

w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej  

i komunikacji” realizowanego na podstawie Umowy o partnerstwie  pomiędzy  Gminą 

Milanówek, Gminą Podkowa Leśna i Gminą Brwinów oraz Partnerami Projektu PTO,  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milanówek. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodnicząca   

             Rady Miasta Milanówka  

 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

Projekt pn.  "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez 

współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" finansowany z funduszy 

EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych 

 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały 

 
W związku realizacją Umowy o partnerstwie dla Projektu pn.: „Podwarszawskie 

Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 

gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez 

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego zawartą dnia 13 marca 2013 

roku pomiędzy Miastem Podkowa Leśna oraz Miastem Milanówek przedstawiamy  

do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Brwinowie dokument strategiczny dla obszaru trzech 

gmin Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej pn.: „Zintegrowana strategia 

rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. 

 „Zintegrowana strategia społeczna…” określa ramy lokalnej polityki społecznej,  

z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, integracji  

i aktywności społecznej mieszkańców zawiera część diagnostyczną  opartą o duże 

przekrojowe badania społeczne obszaru PTO zarówno ilościowe jak i jakościowe, w której 

zamieszczona została pogłębiona analiza sytuacji społecznej obszaru PTO. Diagnoza ta stała 

się podstawą do stworzenia części strategiczno-operacyjnej dokumentu zawierającej 

omówienie  głównych problemów obszaru PTO, analizę SWOT, a także wyznaczenie celów 

ogólnych i szczegółowych w zakresie polityki Społecznej w perspektywie czasowej do 2020 

roku. Strategia jest  dokumentem planistycznym kierunkowym przyczyniającym się wraz  

z pozostałymi strategiami wypracowanymi w Projekcie do uzyskania zrównoważonego 

rozwoju na terenie PTO. 

 Konieczność zatwierdzenia przez Rady Miejskie Gmin Partnerów Projektu PTO 

wynika z Planu Wdrażania Projektu będącego załącznikiem do Umowy z Ministerstwem 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015 roku na realizację Projektu pt. „Podwarszawskie 

Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

poprzez współpracę w zakresie polityki Społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 

gospodarki wodnej i komunikacji” oraz z Analizy Wykonalności tego Projektu. 
 


