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Propozycja zmiany
Brak publicznych żłobków, punktów
dziennych opieki

Spis treści dokumentu jest nieaktualny
Dzień dobry,
z uwagą prześledziłam projekt strategii rozwoju naszego miasta.
Jedyne czego mi zabrakło to plan promocji marki miasta oraz spójnego
ze strategią wizerunku. Od wielu lat ubolewam nad brakiem dobrej
spójnej promocji Mińska, z trafioną koncepcją promocji najsilniejszych
cech i atutów wizerunku, USP, dobrym hasłem miasta, zasadami
komunikacji, programem promocji, jednolitą dobrą linią wizualizacyjną,
planem działania w social mediach, który bardzo u nas kuleje.
Sukcesem by było gdyby te rzeczy nie pozostawały spisanym
projektem, ale były widocznie wdrażane.
Pozdrawiam i trzymam kciuki za realizację wszelkich działań.
"Do największych zagrożeń w tej dziedzinie – zarówno w skali miasta, jak i
Brak spójności
globalnie – zaliczyć należy niewystarczającą aktywność fizyczną,"
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Tabela 14.

9.

Nie spotkałem się z żadnym
publicznym żłobkiem w
Mińsku Maz. ani także z
informacji o dziennych
punktach opieki.

-

"O wysokiej aktywności sportowej mieszkańców świadczy liczba ćwiczących
w klubach sportowych (Wykres 5), których w Mińsku Mazowieckim działa
16, "
„Znacznie korzystniejsza jest tu
„Znacznie korzystniejsza jest tu
sytuacja związana z aktywnością
sytuacja związana z aktywnością
zawodową mieszkańców (Wykres
zawodową mieszkańców (Wykres 8),
8Wykres 8), będąca pochodną
będąca pochodną struktury
struktury wiekowej.”
wiekowej.”
Tabela 8. Indywidualny limit
Tabela 8. Indywidualny limit
zadłużenia oraz procent
zadłużenia oraz procent
wykorzystania tego limitu w
wykorzystania tego limitu w Mińsku
Mińsku Mazowieckim w okresie
Mazowieckim w okresie 2015-2025.
2015-2015.
Tabela 11)
Proponujemy usunięcie tabeli 11 ze
strony 58.
Tabela 13.
Tabela 14.

8.

Uzasadnienie

Tabela 15.

Sposób uwzględnienia uwagi w
Strategii
Uwaga uwzględniona – fragment
uzupełniono.

Uwaga uwzględniona – aktualizacja
Uwaga uwzględniona częściowo
Strategia jest dokumentem ogólnym,
nie zawiera więc założeń dotyczących
promocji.
Do projektu dodano zapis o
programowaniu promocji miasta.

Uwaga uwzględniona
Przeredagowano fragment diagnozy.

Zdublowana treść ujęta w
nawias.

Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki.

Korekty wymaga zakres lat,
do którego odnosi się tabela.

Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki.

Zdublowane tabele. Tabela
11. znajduje się na stronie 59.
Zachowanie prawidłowej
kolejności numeracji tabel w
dokumencie.
Zachowanie prawidłowej
kolejności numeracji tabel w

Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki.
Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki.
Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki.
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10.

Powiatowy Urząd Pracy
w Mińsku Mazowieckim

13.

49

(…) oprócz 8-ciu warsztatów
strategicznych (…)

oprócz 8-miu warsztatów
strategicznych

11.

Powiatowy Urząd Pracy
w Mińsku Mazowieckim

14.2.1

54

12.

Radny Dariusz Gąsior

-

-

Dodatkowo warto zauważyć, że
szacunek z tytułu z tytułu dotacji
przeznaczonych na inwestycje (…)
-

Dodatkowo warto zauważyć, że
szacunek z tytułu dotacji
przeznaczonych na inwestycje (…)
Prosiłbym aby w projekcie Strategii
rozwoju miasta uwzględnić zapis,
który umożliwi ubieganie się o
dofinansowania zewnętrzne na
realizację inwestycji związanych z:
utworzeniem „strefy sportu” przy ul.
Sportowej, budowy drogi łączącej
DW802 (ul. Siennicka) z DK50 oraz
udrożnienia ruchu w rejonie
„Kędzieraku”, tj. poszerzenia
przejazdu pod torami wzdłuż ul.
Sosnkowskiego.

dokumencie.
Poprawa stylistyki fragmentu
tekstu.

Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki.

Poprawa stylistyki fragmentu
tekstu.

Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki.

-

Uwaga uwzględniona częściowo
Projekt Strategii zawiera już kierunki
działań, które umożliwiają realizację
tego rodzaju potencjalnych
przedsięwzięć. Są to odpowiednio
kierunki działań D1 i B1, pośrednio B2.
W tym rozumieniu Strategia stanowi
już podstawę dla takich potencjalnych
inwestycji.
Dokument zakłada również –
generalnie – pozyskiwanie
dofinansowania zewnętrznego na
realizację działań.
Sam dokument ma charakter
strategiczny, więc nie zawiera listy
potencjalnych inwestycji – te
planowane będą osobno, jednak w
oparciu o Strategię.
Kierunek działań B2 został dodatkowo
przeredagowany w ten sposób, by
obejmował niwelowanie bariery
komunikacyjnej w mieście nie tylko
poprzez budowę nowych przepraw, jak
teraz sugeruje to opis kierunku.

13.

Osoba prywatna

3.2.

12

w przypisie porównanie Mińska
Mazowieckiego do określanych
jako podobne Miast z OMW. Brak
Grodziska Mazowieckiego.

Grodzisk Mazowiecki jest miastem z którym Mińsk Mazowiecki
wykazuje najwięcej podobieństw. Porównywalna liczba mieszkańców,
odległość od Warszawy, migracja wahadłowa mieszkańców do
Warszawy (głównie koleją). Potencjał gospodarczy także się wyrówna
po doprowadzeniu autostrady A2 do Mińska...
Porównywanie Mińska Mazowieckiego do takich miast jak Marki,
Legionowo czy Pruszków jest niemiarodajne z racji ich położenia na
rogatkach Stolicy.

Uwaga nieuwzględniona
Grupa porównawcza wykorzystywana
jest w Strategii jako tło porównawcze
w statystykach publicznych. Do tego
grona wybrano gminy miejskie z
Obszaru Metropolitalnego Warszawy o
zbliżonej liczbie ludności. Miasto
Grodzisk Mazowiecki leży w gminie
miejsko-wiejskiej Grodzisk Mazowiecki.
Niestety nie wszystkie wykorzystywane
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w diagnozie statystyki dostępne są w
podziale miasto/gmina, natomiast
wartości dla całej gminy miejskowiejskiej są słabiej porównywalne z
miejskim Mińskiem Mazowieckim.
14.

Osoba prywatna

3.2.2.

1314

a) Założenie, że zainteresowanie nabyciem mieszkań w Mińsku Mazowieckim jest powiązane z przychylną
oceną jakości życia w mieście jest mocno naciągane.
b) Wspomnienie o bliskości Warszawy jako czynniku zapewniającym dostęp do szerokiej oferty usług, może
w przyszłości usprawiedliwić brak nakładów na inwestycję w tym zakresie.
c) Obecnie głównym czynnikiem decydującym o zakupie mieszkania w Mińsku Mazowieckim jest jego cena
relatywnie niższa od tych na rynku warszawskim a różnica jest na tyle duża, że opłacalne pozostają dojazdy
do Stolicy.
Jakość życia w ogólnej ocenia mieszkańców Mińska Mazowieckiego (co można zaobserwować chociażby
podczas dyskusji na portalach społecznościowych i forach internetowych) nie jest oceniana wysoko. Na taką
ocenę wpływa przede wszystkim niedostateczna liczba miejsc dla dzieci w publicznych przedszkolach i
szkołach podstawowych, niska ocena usług medycznych (zwłaszcza Szpitala Powiatowego) oraz problemy
transportowe z których największym jest brak systemowego rozwiązania problemu parkowania w mieście i
brak komunikacji miejskiej.
Nie bez znaczenia jest także estetyka miasta - chaos w zabudowie, mało zieleni i niedostateczny poziom
utrzymania czystości nawet w tak reprezentacyjnych miejscach jak Zespół Pałacowo Parkowy czy Stary
Rynek.
W stosunku do miast z OMW na plus należy zaliczyć ofertę kulturalną i sportową.

Uwaga nieuwzględniona
a) Założenie, że zainteresowanie
nabyciem mieszkań w Mińsku
Mazowieckim jest powiązane z
przychylną oceną jakości życia w
mieście wynika z wiedzy, że do grona
głównych kryteriów wyboru mieszkań
przez Polaków należy (po priorytecie:
cenie), kwestia dostępności i „ocena
otoczenia” [TNS Polska dla Otodom].
Stwierdzenie wynika także z
przeprowadzonych wywiadów
pogłębionych wśród deweloperów
działających na terenie MM, którzy
wymieniali ten element wśród
czynników decydujących u swoich
klientów. Ponadto, generalnie
przychylna ocena jakości życia w
mieście jest wnioskiem z
przeprowadzonych warsztatów
strategicznych.
b) Warszawa jest czynnikiem lokalizacji
dla nowych mieszkańców i zapewnia
dostęp do szerokiej oferty usług,
jednak projekt Strategii (w części
projekcyjnej) umieszcza inwestycje w
usługi pośród głównych kierunków
działań. Strategia – od wizji po cele –
zakłada dalsze wzmacnianie funkcji
miejskich Mińska Mazowieckiego.
c) Cena zakupu jest już wskazana w
diagnozie jako jeden z czynników
decydujących [zob. także podpunkt a)].
Charakter dyskusji na portalach
społecznościowych i forach – nie tylko
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15.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do
osobnych wierszy]

3.2.3.

16,
17,
18

Od 2010 roku w mieście nie
obserwuje się problemu
związanego z brakiem miejsc w
placówkach wychowawczych.

Dlaczego nie wspomniano, że dzieje się tak ponieważ znaczna liczba
dzieci uczęszcza do prywatnych przedszkoli, gdzie koszt pobytu dziecka
jest znacząco wyższy dla rodzica w porównaniu z placówką miejską?
Braki w infrastrukturze społecznej Mińska Mazowieckiego widoczne są
szczególnie w ofercie edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców.
Niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach publicznych w
połączeniu z obowiązkiem zapewnienia opieki coraz młodszym
dzieciom, powoduje tworzenie fikcji opieki kiedy np. dzieci 5cio czy
6cio letnie mają zagwarantowany pobyt 5cio godzinny... Jak w takim
przypadku rodzice mają pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą
zarobkową? W związku z powyższym wiele dzieci uczęszcza do
placówek prywatnych gdzie w zdecydowanej większości ponoszą
wyższe koszty edukacji przedszkolnej.
Nadmiar dzieci w szkołach podstawowych wymusza naukę w systemie
zmianowym a trudności lokalowe powodują również kuriozalne
sytuacje braku szatni dla dzieci.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do
osobnych wierszy]

3.2.3.

16,
17,
18

-

Uwaga do 3.2.4 - wspomnienie o 2,5 kilometra ścieżek rowerowych
wyjątkowo ostro kontrastuje z Aquaparkiem...

wobec Mińska Mazowieckiego – daje
niemal zawsze negatywny obraz
ponieważ, co zrozumiałe, koncentruje
się na omawianiu problemów.
Przeprowadzone na potrzeby diagnozy
wywiady (36 ITI) wśród przedstawicieli
różnych środowisk, jak i warsztaty
strategiczne pozwalają na ogólną
przychylną ocenę jakości życia w
mieście, choć wskazują również braki i
problemy, które Strategia podkreśla.
Pośród nich
znalazły się m.in. wymienione w
uwadze oferta edukacyjna [zob. także
uwzględnienie innych uwag
konsultacyjnych], problemy
transportowe i estetyka miasta. Te
zagadnienia są następnie podjęte w
części projekcyjnej dokumentu – wśród
kierunków działań.
Uwaga uwzględniona
Przeredagowano diagnozę w tym
fragmencie – dopisując, że potrzeby
rozwojowe dotyczą także oferty
przedszkolnej.
Zagadnienie adresowane jest w
Strategii poprzez kierunek działań C1.
Wzbogacanie jakościowe i ilościowe
oferty oświatowej.

Uwaga niezrozumiała
Informację o długości ścieżek
poprawiono – zob. dalsze uwagi.
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16.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do
osobnych wierszy]

3.2.3.

16,
17,
18

-

Problem jakości powietrza - poza stwierdzeniem o konieczności
poprawy Strategia nie określa kierunków działań dla realizacji celu.
Jakość powietrza w Mińsku Mazowieckim obniża przede wszystkim
nadmierny ruch kołowy, dlatego należy jak najszybciej stworzyć
alternatywę uruchamiając komunikację miejską.
Inną kwestią jest oparty na węglowych piecach (zwłaszcza w domach
jednorodzinnych) system ogrzewania. Wiele budynków
wielorodzinnych opalana jest własnymi kotłowniami nie funkcjonują w
systemie ciepłowniczym PEC. W mojej ocenie w dłuższej perspektywie
czasu zakładając dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego w
mieście należy rozważyć budowę Elektrociepłowni (lobbing w spółkach
energetycznych), która zapewniła by tanią energie cieplną dla
mieszkańców oraz dodatkowe moce energetyczne dla potencjalnych
inwestorów.

17.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do
osobnych wierszy]

7.

31,
32,
34

B3 centrum komunikacyjne w
miejscu obecnego dworca
kolejowego/autobusowego

brak zapisu o konieczności powstania
w tym miejscu parkingu w systemie
P+R

Z racji charakteru miasta i
obecnych potrzeb
mieszkańców budowa
centrum komunikacyjnego
jest absolutną koniecznością.
Zgadzając się z założeniem

Uwaga częściowo uwzględniona
Strategia nie wyznacza osobnych
kierunków działań nakierowanych na
poprawę jakości powietrza. Nie określa
też „dedykowanego” celu
strategicznego. Nie oznacza to jednak
pominięcia problemu. Będzie on
adresowany poprzez zawarte w
Strategii kierunki działań B3, B5, B6 (w
zakresie komunikacji) oraz C11 (OZE) i
C10 (m.in. w zakresie ciepła
sieciowego).
Uzupełniono Strategię o podkreślenia,
że dane kierunki działań będą
realizowane zarazem na rzecz poprawy
jakości powietrza (cel B oraz kierunek
C10 i C11).
Uszczegółowieniem działań w zakresie
ochrony środowiska jest Program
ochrony środowiska (Załącznik do
uchwały Nr III.26.2015 Rady Miasta
Mińsk Mazowiecki z dnia 16 stycznia
2015 r.). Program ten jest też wskazany
w Strategii jako jeden z dokumentów
wdrażających w zakresie celu
strategicznego C.
Kolejnym instrumentem
uszczegóławiającym w tym zakresie
jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
On również jest wskazany w Strategii
jako jeden z dokumentów
wdrażających w zakresie celu
strategicznego C.
Uwaga nieuwzględniona
Parking P+R już funkcjonuje.
Strategia podejmuje opisane
wyzwanie, nie przesądza jednak o
szczegółowych rozwiązaniach. Projekt
zawiera już zapisy (kierunki działań) na
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poprawy jakości odprawy
pasażerów kolei autobusów
regionalnych i komunikacji
miejskiej, niepokojący jest
brak zapisu o konieczności
powstania w tym miejscu
parkingu w systemie parkuj i
jedź. Obiekt ten powinien
powstać w oparciu o
partnerstwo publiczno prywatne lub przy
współudziale finansowym
gmin ościennych, których
mieszkańcy pozostawiają
samochody w okolicach
dworców kontynuując dalszą
podróż transportem
zbiorowym.

18.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do
osobnych wierszy]

11.

42,
47

-

Dla odblokowania
komunikacyjnego centrum
miasta należy rozszerzyć
strefę płatnego parkowania i
ograniczyć liczbę miejsc
parkingowych, zniechęcając
do wjeżdżania samochodami
do centrum. Oczywiście
rozwiązanie musi być ściśle
powiązane z uruchomieniem
komunikacji miejskiej
stwarzającej alternatywę
transportową dla
mieszkańców.
W Mińsku są obszary pozbawione obiektów infrastruktury społecznej
dopasowanej do potrzeb mieszkańców - przykład brak miejskiego
(ogólnodostępnego) placu zabaw dla dzieci w południowej części
miasta, zwłaszcza w okolicy ulicy Sosnkowskiego.

rzecz optymalizacji parkowania w
mieście i komunikacji publicznej,
wyznacza więc, że tego rodzaju
działania będą podejmowane.

Uwaga uwzględniona
Opis kierunku działania D1
uzupełniono o konieczność
identyfikacji obszarów miasta o
ograniczonej dostępności tego typu
infrastruktury.
Kierunek D1, i pozostałe w tym celu
strategicznym, zakładają już
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19.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do
osobnych wierszy]

11.

42,
47

20.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do
osobnych wierszy]

14.2.1.

21.

Osoba prywatna
[uwagi rozdzielone do

14.2.1.

-

W Strategii OMW Mińsk Mazowiecki
nie znajduje się w obszarze ZiT

Formalne wejście Mińska
Mazowieckiego do ZiT musi
być nadrzędnym celem
działań Władz Miasta w celu
przeciwdziałania jego
zmarginalizowania w OMW.

54

Zakładana kwota wyjściowa na
inwestycję 10 mln PLN. wydaje się być
potencjalnie niewystarczająca dla
zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych
miasta.

Skala potrzeb inwestycyjnych
powoduje, że należy szukać
źródeł zwiększenia dochodu
miasta. Należy zatem w
pierwszej kolejności kierować
środki na inwestycje, które
podnoszą atrakcyjność
Mińska Mazowieckiego dla
mieszkańców oraz
inwestorów.

54

11.5.1.26 modernizacja sieci
elektrycznej - linie kablowe (brak

Konieczność zastąpienia
dominujących w mieście

uzupełnianie tego rodzaju
infrastruktury społecznej.
Ze względu na charakter strategiczny
dokumentu, nie wymienia on
natomiast szczegółowych inwestycji w
tym zakresie (i szczegółowych
inwestycji – generalnie).
Uwaga nieuwzględniona
ZIT jest już „zamknięty”, a jego granice
wyznaczone zostały przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Nie ma możliwości rozszerzenia ZIT w
obecnej perspektywie finansowej.
Należy jednak pamiętać o tym, że
trwają prace zarówno nad
wyznaczeniem Obszaru
Funkcjonalnego Warszawy, jak i
symulacje dotyczące wyróżnienia
nowego województwa. W każdym
przypadku może to mieć ważne
konsekwencje dla Mińska z punktu
widzenia środków zewnętrznych, ale
nie zmienia to społecznogospodarczego położenia wobec
Warszawy, które w Strategii podjęto
wielokrotnie.
Uwaga nieuwzględniona – uwaga jest
zasadna, ale dlatego też kwota
„wyjściowa” w kolejnych częściach
symulacji zwiększana jest
zobowiązaniami, by uzyskać większą
pulę środków na działania
inwestycyjne.
Natomiast w części projekcyjnej,
wyznaczającej de facto główne
ramowe kierunki wydatkowania,
Strategia nastawiona jest właśnie na
działania podnoszące atrakcyjność
mieszkaniową i inwestycyjną.
Uwaga nieuwzględniona
Strategia wyznacza już kierunek
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osobnych wierszy]

22.

Osoba prywatna
[uwagę rozdzielono do
osobnych wierszy]

doprecyzowania)

3.

-

Bardzo ogólny poziom diagnozy. Opisane są sprawy, o których każdy
mieszkaniec tego miasta dobrze wie, a od takiego dokumentu powinniśmy
oczekiwać więcej.

napowietrznych linii
energetycznych kablowymi
ma znaczenie nie tylko
praktyczno/technologiczne,
ale także estetyczne. Nie
może być tak, że nowe
inwestycje drogowe (ul.
Wesoła) po modernizacji a w
zasadzie w tym konkretnym
przypadku budowie
dopuszcza się pozostawienie
energetycznych linii
napowietrznych. Wartym w
tym miejscu nadmienienia
jest fakt, że konieczność
likwidacji linii napowietrznych
dostrzegł Burmistrz Mrozów,
który jako jeden z powodów
podjęcia działań
zmierzających do nadania
Mrozom praw miejskich
podał właśnie powyższą
kwestie.
Ogólna diagnoza
determinuje, ogólną i słabą
analizę SWOT, w
konsekwencji nieadekwatne
cele.

działań C8. Estetyzacja… do którego
tego rodzaju działania można
przyporządkować. Bardziej
szczegółowe zapisy w tym kierunku nie
byłyby adekwatne do dokumentu
strategicznego. Poza tym, są to
działania zależne od zakładu
energetycznego i stopniowo są już
realizowane w mieście.

Uwaga nieuwzględniona
Fakt, że Strategia podejmuje kwestie
dobrze znane mieszkańcom nie jest
słabością dokumentu. Główne
zagadnienia podejmowane w
dokumencie wynikają m.in. z wyboru
wypracowanego przez uczestników
warsztatów (różnych grup
mieszkańców; zob. aneksy do
Strategii). W toku tych warsztatów,
przy wsparciu zewnętrznych
doradców, pracowano nad analizą
SWOT, nad drzewem problemów, a
następnie nad pożądanymi kierunkami
działań.
W zgłoszonej uwadze brakuje
informacji i uzasadnienia, które cele
Strategii są nieadekwatne.
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Osoba prywatna
[uwagę rozdzielono do
osobnych wierszy]

3.

-

Część dotycząca transportu, dojazdów do pracy do Warszawy opisuje sprawę na bazie sytuacji optymalnej w
oparciu o rozkład pociągów. Tymczasem diagnoza powinna opisywać stan faktyczny czyli poprzez ankiety lub
analizy forów internetowych dowiedzieliby się Państwo, że pociągi bardzo często się opóźniają i panują w
nich trudne warunki (brak miejsc do siedzenia. Warunki dojazdu bardzo często wpływają na podjęcie decyzji
o wyprowadzce z Mińska Mazowieckiego.
c) Ponadto w kwestii oświatowych nie zdiagnozowano wielu problemów z jakimi spotykają się rodzice,
szczególnie dojeżdżający do Warszawy. Np. brak zapewnienia obiadów dla wszystkich chętnych dzieci w
szkole podstawowej nr 6, czy zapewnienie dzieci w czwartej klasie opieki na świetlicy. Należy zaznaczyć, że w
związku z obowiązkiem szkolnym rozpoczynającym się w wieku 6 lat, w czwartej klasie będą dzieci, które
będą młodsze o rok, czyli w wieku poprzedniej 3 klasy a opieki nie będą miały zapewnionej.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Opóźnienia pociągów są, niestety,
zjawiskiem, które dotyka
użytkowników komunikacji nie tylko w
Mińsku Mazowieckim. Projekt strategii
nie opisywał, że sytuacja w zakresie
komunikacji jest już „optymalna”. Nie
zmienna to faktu, że ze strategicznego
punktu widzenia dostępność kolejowa
Mińska Mazowieckiego jest ważnym
wyznacznikiem rozwoju miasta. W
istotnej mierze jest czynnikiem
decydującym o napływie mieszkańców.
Diagnozę uzupełniono o zapis na temat
występujących uciążliwości w
dojazdach pociągami.

24.

25.

Osoba prywatna

Leon Jurek, PGE
Dystrybucja WarszawaTeren Sp. z o.o. Rejon
Energetyczny Mińsk
Mazowiecki

7.

Rozdz.2 wizja

7,8

Bardzo razi brak
zwartościowanych wskaźników i
podziału ich na kontekstowe,
rezultatu i oddziaływania. To
sprawia, że cele są niemierzalne, a
całą strategia niewiarygodna.

Szczerze mówiąc, po przeczytaniu
strategii, nie wiem co i w jakim
stopniu poprawi się w moim mieście
do 2025 r.

Sformułowanie wizji

Tytuł: Mińsk Mazowiecki najbardziej
atrakcyjnym ośrodkiem miejskim w
Obszarze Metropolitalnym Warszawy
po wschodniej stronie Wisły w pełni :
zaspokajającym oczekiwania
mieszkańców pod względem jakości
życia
Wspierającym przedsiębiorczość i
gospodarkę lokalną
Będącym centrum społeczno-

Mam wątpliwość czy
konsultacje społeczne nie
powinny trwać troszkę
dłużej?
Uniemożliwienie dokładnej
analizy i przemyślenia uwag.

Wizja zaproponowana w
projekcie strategii jest mało
czytelna, winna krótko
przedstawiać pożądany stan
Miasta w 2025 roku, a nie
potrzebne działania w trybie
niedokonanym. Te działania
winny być podane w
rozszerzeniu wizji.

W zakresie edukacji – część zapisów
projektu Strategii poszerzono (zob.:
odpowiedzi na inne uwagi z
konsultacji).
Uwaga nieuwzględniona
Konsultacje Strategii (czas na
zapoznanie się z dokumentem i
zgłaszanie uwag bezpośrednio do UM,
e-mailowo lub ankietą on-line) trwały
14 dni kalendarzowych. Ponadto,
uwagi przyjmowane były podczas
otwartego spotkania konsultacyjnego
po tym okresie (dodatkowa możliwość
dyskusji).
Uwaga nieuwzględniona
Wizja zapisana w projekcie została
nakreślona przez Burmistrza a jej
zapisy zostały uzupełnione i
uszczegółowione w oparciu o
przeprowadzone wywiady z
przedstawicielami różnych środowisk
miejskich oraz wyniki warsztatów
strategicznych w kilku grupach
(przedsiębiorcy, młodzież, organizacje
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gospodarczym itd. jak w dokumencie

26.

27.

28.

30.

31.

Leon Jurek, PGE
Dystrybucja WarszawaTeren Sp. z o.o. Rejon
Energetyczny Mińsk
Mazowiecki

Leon Jurek, PGE
Dystrybucja WarszawaTeren Sp. z o.o. Rejon
Energetyczny Mińsk
Mazowiecki

Leon Jurek, PGE
Dystrybucja WarszawaTeren Sp. z o.o. Rejon
Energetyczny Mińsk
Mazowiecki
Leon Jurek, PGE
Dystrybucja WarszawaTeren Sp. z o.o. Rejon
Energetyczny Mińsk
Mazowiecki
Elżbieta KowalikWirowska, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Rozdz.3.2.6
diagnoza

22

Rozdz.7.1.1

-

Cel A2 – Promocja inwestycyjna

Brak informacji o możliwościach zaopatrzenia Miasta w energię
elektryczną, gaz wodę w dłuższej perspektywie czasu

Zbyt ubogie zapisy co do promocji, trzeba rozszerzyć kierunki promocji
o media – prasę , TV oraz poprzez kontakty w ramach współpracy
zagranicznej Miasta

pozarządowe, instytucje publiczne),
przy wsparciu ekspertów
zewnętrznych.
Uwaga uwzględniona
W diagnozę uzupełniono o informację
o tym, e przyszłe potrzeby są
zabezpieczone.
Ogólna potrzeba rozbudowy i
modernizacji infrastruktury wraz z
przyszłym rozwojem miasta znalazła
swoje odzwierciedlenie wśród
kierunków działań celu strategicznego
C.
Uwaga uwzględniona
Poszerzono opis kierunku działań A2.
Strategia nie definiuje zamkniętego
katalogu kanałów, dlatego opis
kierunku zawiera przykłady.
Dodatkowo poszerzono opis celu
horyzontalnego E, dotyczącego
współpracy, o kwestię pogłębiania
relacji z miastami partnerskimi w
dziedzinach wpisujących się w kierunki
działań Strategii.
Uwaga nieuwzględniona
Nie przewiduje się tworzenia osobnej
dodatkowej instytucji, wsparcie może
być udzielane m.in. przy PUP.

Rozdz.
7.1.1

Cel A3 –wsparcie doradcze.......

Proponuję rozszerzyć o zapis: Wsparcie utworzenia w Mieście ośrodka
świadczącego usługi informacyjne, i doradcze dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą i MŚP przy współpracy z
PARP i KSU

Rozdz.7.1.5

Rozwinięte sieci współpracy

Proponuję podkreślenie znaczenia współpracy z Gminą Mińsk we
wszelkich sferach

Uwaga uwzględniona
Dodatkowo zaakcentowano znaczenie
wszechstronnej współpracy z Gminą
Mińsk i wzmacnianie partnerstwa.

Str. 7 jest zaspakajające, winno być zaspokajające;
str. 13 jest: świadczenia opiekuńcze i zdrowotne winno być:
świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze;
str.14 jest: generuje ruch wahadłowy pozostawiłabym tylko –
codzienne dojazdy;
str.17 jest: deficyt oferty edukacyjnej , fakt że nieliczni mieszkańcy

Uwaga uwzględniona częściowo
Wprowadzono wszystkie zmiany z
wyjątkiem uwagi dot. oferty
edukacyjnej – we wskazanym
fragmencie Strategii mowa o
uczelniach wyższych, a nie o liceach.

Całość
dokumentu

721
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32.

3.

25

„brak zaplecza do świadczenia
wsparcia dla osób zależnych”

33.

Elżbieta KowalikWirowska, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Osoba prywatna

7.1.1

30

„wspieranie już działających na
terenie miasta przedsiębiorców „

34.

Osoba prywatna

7.1.1 A1

30

35.

Osoba prywatna

7.1.1 A3

30

Uzyskanie zwartych powierzchni
atrakcyjnych dla inwestorów
można osiągnąć poprzez
animowanie powstania spółki
właścicieli. Kierunek działań
obejmuje starania negocjacyjne,
uzbrojenie w infrastrukturę i
włączenie komunikacyjne terenów
inwestycyjnych.
samorząd lokalny Mińska
Mazowieckiego będzie wzmacniał
swoje zaangażowanie w pełnienie
roli inicjatora, partnera i patrona
dla inicjatyw na rzecz sektora
małych i średnich przedsiębiorstw
(np. szkoleń, warsztatów,
konferencji, prelekcji, spotkań
informacyjnych etc.)

miasta chcą kształcić swoje dzieci w liceach w W-wie nie może
generować wniosku o deficycie oferty edukacyjnej;
str. 21 dwukrotnie w nawiasie użyte odniesienie ( Wykres 8);
str.21 użyte słowa „ na ten moment” są nowomową;
W granicach admin. Miasta działają 3 domy dziennego pobytu,
warsztaty terapii zajęciowej, hospicjum domowe dysponujące
ponad stu miejscami dla uczestników + usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania świadczone dla 45 mieszkańców miasta.
Poprzez budowę infrastruktury
Wiele podmiotów nawet tych
towarzyszącej w otoczeniu firm
dużych np. ZNTK nie posiada
przed zakładem pracy
parkingu z prawdziwego
zdarzenia, dojazdu do zakładu
produkcyjnego np.Novmax
itp.
Poprzez utworzenie Strefy
Taka strefa to przyszłość, od
Przemysłowej wyróżniającej się
której nie da się uciec
dogodna lokalizacją, dostępnością
nowoczesnemu miastu, a o
komunikacyjna, możliwością
inkubatorze
wydzielenia działki o wielkości
przedsiębiorczości już nie
zgodnej z oczekiwaniami inwestora.
wspomnę!
Tereny w Strefie przeznaczone będą
zarówno pod obiekty produkcyjne, jak
i zabudowę usługową.
Poprzez założenie Mińskiego Klastra
To kolejny krok do
Budowlanego. Stworzą go trzy
wzmacniania lokalnego rynku
wspierające się i współpracujące ze
pracy. Idea współpracy,
sobą grupy podmiotów:
podnoszenia
- firmy budowlane: od przygotowania
konkurencyjności i
inwestycji, projektowania, przez
budowania silnej marki
dostarczenie materiałów
budowlanej kojarzonej z
budowlanych, wykonawstwo, po
miastem Mińsk Maz.
zarządzanie nieruchomościami i
doradztwo
- samorządowe: władze
samorządowe, instytucje otoczenia
biznesu
- naukowe: szkoły wyższe, szkoły
ponadgimnazjalne

Uwaga uwzględniona
Uzupełniono diagnozę i
przeredagowano zapis w analizie
SWOT na „niedostatek”.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie Strategii działania w tym
kierunku umożliwiają dwa cele
strategiczne.

Uwaga uwzględniona
Poszerzono opis kierunku działań A1 o
dążenie do utworzenia strefy
aktywności gospodarczej. Strategia, ze
względu na charakter dokumentu, nie
przesądza natomiast o formie i nazwie
– wyznacza natomiast pożądany
kierunek.
Uwaga uwzględniona częściowo
Propozycja tej konkretnej inicjatywy
została przekazana władzom Miasta.
Odgórne „zakładanie” klastra przez
władze samorządowe jest, z
perspektywy dotychczasowych
doświadczeń z tego rodzaju
inicjatywami w Polsce, nieefektywne.
Zasadne jest natomiast wspieranie
przez administrację publiczną rozwoju
oddolnych inicjatyw.
W związku z tym dokumencie Strategii
poszerzono kierunek A5. Inicjowanie
powstania samorządu gospodarczego
o zapis i wzmacnianie relacji
gospodarczych. Stanowi to podstawę
do ewentualnego tworzenia klastra.
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W opisie celu horyzontalnego E,
dotyczącego współpracy, uzupełniono
rolę władz samorządowych o
wspieranie powiązań sieciowych, np.
klastrowych.
36.

Robert Smuga, Miejski
Ośrodek Sportu i
Rekreacji

-

-

-

Należy rozważyć uwzględnienie
Programu Rozwoju Sportu do roku
2020 [projekt MSiT] w części dot.
odniesienia do dokumentów
strategicznych.

-

37.

Zespół ds. Oświaty,
Urząd Miasta Mińsk
Mazowiecki

3.2.3.

16

Strona 16 Projektu strategii: „Na terenie miasta funkcjonuje 20 przedszkoli
oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne.” Przypis 18: „W tym 6 placówek
prowadzonych przez samorząd oraz 14 placówek niepublicznych”. „W
mieście funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 2 licea
ogólnokształcące….”. Przypis 20: „ 5 szkół podstawowych prowadzonych
przez samorząd i 1 - prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie; 4
gimnazja prowadzone przez samorząd (3 – Miasto, 1 – Powiat) i 1 prowadzone przez Towarzystwo Salezjańskie; 1 liceum prowadzone przez
samorząd (Powiat) i 1 – prowadzone przez Towarzystwo Salezjańskie”.

38.

Wydziały Urzędu Miasta
Mińsk Mazowiecki

-

-

Proszę również zmienić długość ścieżek rowerowych z 2,5km na około 8,3 km - Błąd w podanych danych

Brak spójności

Uwaga nieuwzględniona
Rozważono – nie ma takiej potrzeby.
Strategia Mińska Mazowieckiego
odnosi się do kwestii sportu w sposób
ogólny (kierunki działań C3, D2). Jej
uszczegółowieniem w zakresie sportu
będzie dokument sektorowy
(strategia/program w zakresie sportu –
vide rozdział 8. Wdrażanie). To
dokument sektorowy powinien
wykazywać zbieżność z krajowymi
założeniami dla tej dziedziny (MSiT), a
zarazem zbieżność ze Strategią Mińska
Mazowieckiego (to umocowanie
gwarantują właśnie wskazane wyżej
kierunki działań).
Uwaga uwzględniona
Zapisy zawarte w przypisach zostały
przeformułowane.

Uwaga uwzględniona – wprowadzono
poprawki/uzupełnienia

Str. 19
Muzeum mieście się w reprezentacyjnym przedwojennym budynku Pałacu Łubieńskiej, który wymaga jednak
gruntownego remontu. Przy ulicy Sosnkowskiego (willa dr Jana Huberta) znajduje się Muzeum Ziemi
Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

39.

Referat Ewidencji
Ludności i Dowodów
Osobistych, Urząd

-

-

Chciałam zwrócić uwagę odnośnie liczby mieszkańców podanych w Strategii, wskazana liczba dotyczy
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, bo dane są pozyskane z GUS, natomiast należy
zwrócić uwagę, że nasi mieszkańcy zameldowani są również gdzieś indziej na pobyt czasowy, w związku z

Uwaga nieuwzględniona – faktycznie,
dostępne dane GUS dotyczące liczby
ludności są niedoskonałe, ale
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Miasta Mińsk
Mazowiecki

40.

Osoba prywatna

tym należałoby zwrócić uwagę czy właściwym byłoby podanie tylko osób zameldowanych na pobyt stały.

3.2.4.
Oferta
czasu
wolnego.
Kultura
rekreacja i
sport

-

W dokumencie nie ma nawet słowa o zarysie działań w sporcie. Nie ma nawet słowa o kierunkach jakie
miasto ma obrać do 2025 roku w sporcie. W tak ważnym dokumencie strategicznym brak jest jakiejkolwiek
informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych w infrastrukturę i bazę rekreacyjno-sportową. Piszą
Państwo np że w mieście odbywa się kilka ważnych imprez sportowych, w tym znany w skali kraju bieg
Mazowiecka Piętnastka - ale nie wiadomo czy to dobrze, czy źle? Czy trzeba to rozwijać, zaprzestać a może
kontynuować? W strategii ponadto wzpisane sa obiekty sportowe jakie sa obecnie zarządzane przez MOSiR tylko po co? Takie informacje to można znaleźć na stronie MOSiR lub w wikipedii. To miałoby sens gdyby
było cokolwiek o rozwoju tej bazy - w jakąkolwiek stronę.

pozwalają na porównania z innymi
jednostkami. Dlatego posłużono się
„liczbą ludności wg. faktycznego
miejsca zamieszkania” z BDL.
Uwaga nieuwzględniona – projekt
zawiera odniesienia do działań w
sporcie (na poziomie szczegółowości
adekwatnym do Strategii rozwoju
miasta) oraz do dalszego wspierania
wydarzeń sportowych. Kierunki działań
wskazane są w części projekcyjnej
(szczególnie C3 oraz D2), a nie w
diagnozie.
Strategia wskazuje ponadto, że jej
uszczegółowieniem w tym temacie
będzie program miasta w zakresie
sportu.

