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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa 

i Ochrony Środowiska 
 
Posiedzenie odbyło się w dniu 21.10.2015 roku i rozpoczęło się o godz. 18.30, w sali 
konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych. Przewodniczący Zbigniew Habierski 

stwierdził kworum, powitał zebranych i przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa na terenie Miasta Podkowa Leśna. 
3. Wprowadzenie monitoringu na terenie Miasta Podkowa Leśna. 
4. Sprawy różne. 
5. Wolne wnioski. 
 
Ad.2 Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Ładu przestrzennego , Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska przybył Komendant  powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim 
Pan Grzegorz Styczyński. Przedstawił informację o bezpieczeństwie na terenie powiatu i 
Miasta Podkowa Leśna.  
Ogólnie, dane statystyczne obejmujące okres styczeń –wrzesień  2015 wskazują spadek 
przestępczości. Ogółem popełniono w tym okresie 47 przestępstw, głównie kradzieże 
mienia(19) , 8 kradzieży z włamaniem. Wykrywalność 24,15. 
Średnio odnotowano 2 interwencje policji na dobę. Były to głównie awantury domowe, 
zakłócenia porządku, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, kolizje drogowe. 
Należy dodać, że na wezwania mieszkańców przyjeżdżają także patrole z Milanówka i z 
Grodziska Mazowieckiego. 
Komendant stwierdził, iż mimo niewielkiej ilości przestępstw do jakich dochodzi na 
terenie Miasta to mieszkańcy mogą czuć się niekomfortowo z powodu częstych zaczepek 
w miejscach publicznych, zwłaszcza przy stacji WKD,  ze strony osób nietrzeźwych lub 
osób wyłudzających pieniądze na alkohol. Także niepokój budzą osoby stojące pod 
domem w niewiadomym celu, czy też głośne zachowanie osób nietrzeźwych. Te sytuacje 
policja odnotowuje i stara się interweniować np. przez wystawianie mandatów osobom 
nietrzeźwym za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 
Wystawiano 91 mandatów za przekroczenie prędkości.  
Komendant dodał, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Podkowy 
Leśnej kazał zwiększyć ilość patroli kontrolujących ulice Miasta na tyle aby  mieszkańcy 
mieli większe poczucie bezpieczeństwa. Patrole te są dokonywane przez policjantów z 
Grodziska mazowieckiego, Milanówka oraz policjantów z posterunku w Podkowie w 
ramach „służb ponadnormatywnych”, na które Władze Miasta przeznaczyły  z budżetu 
20 000zł. 
Komendant podziękował serdecznie władzom Miasta za dofinansowanie policji i obiecał 
dołożyć wszelkich starań, aby te pieniądze były jak najlepiej spożytkowane na 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Podkowy Leśnej. 
Dyskusja po prezentacji komendanta. 
Jedna z mieszkanek zauważyła, że szczególnie dotkliwym problemem Miasta są osoby 
gromadzące się w centrum przed sklepami monopolowymi, które otwarte są w 
weekendy nawet do drugiej w nocy. Osoby te zachowują się hałaśliwie. Oprócz tego 
częstym zjawiskiem, ale trudnym do udowodnienia jest sprzedawanie alkoholu 
nieletnim za pośrednictwem miejscowych alkoholików, którzy za drobną opłatą kupują 
alkohol  dla młodzieży. 
Pani Kierownik posterunku stwierdziła, że przeprowadzane były prze policjantów z 
Podkowy rozmowy z właścicielami sklepów, ostrzegające przed popełnianiem tego 
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wykroczenia. Niestety brak świadków tych zdarzeń uniemożliwia policji ukaranie 
winnych. 
Jednocześnie Pani Kierownik poinformowała, że od lipca  tego roku obowiązuje 
anonimizacja danych osobowych co umożliwia utajnienie danych świadków. Zdaniem 
Pani Kierownik powinno to zachęcić obywateli do zgłaszania wykroczeń i przestępstw 
w całkowitym poczuciu bezpieczeństwa. 
W odniesieniu do informacji Komendanta o dużej różnicy między ilością interwencji 
zgłoszonych, ale niepotwierdzonych, jedna z mieszkanek zauważyła, że wynika ona być 
może z późnej reakcji policji na zgłoszenie. Czas przyjazdu od zgłoszenia zdarzenia do 
przyjazdu patrolu powoduje, że sprawa załatwia się sama.  
W odpowiedzi Komendant stwierdził, średni  czas przyjazdu patrolu w powiecie jest 6 
minut 45 sekund a więc teoretycznie policja powinna zastać sprawców zdarzenia. 
Pani Kierownik podkreśliła jak ważna jest obecność zgłaszającego zdarzenie, który 
poinformuje policję o zdarzeniu. 
Kolejna uwaga jednego z Radnych dotyczyła godzin interwencji policji. Większość z nich 
odbywa się po południu lub wieczorem. Zwiększenie ilości funkcjonariuszy posterunku 
– obecnie jest ich w Podkowie pięciu – jest niemożliwe. 
W  dalszym ciągu dyskusji powrócono do ochrony danych osobowych. Ukrywa się je w 
przypadku przestępstw, ale przy wykroczeniach świadek musi o to poprosić. 
Z kolei jedna z Radnych poruszyła problem godzin otwarcia posterunku w Podkowie. 
Jest on czynny do 16-tej. 
Pani Kierownik posterunku stwierdziła, że w praktyce policjanci szukają w pewien 
sposób zdarzeń patrolując ulice i zaglądając w miejsca szczególnie niebezpieczne. Stąd 
znaczna ilość interwencji w okresie od stycznia do września tego roku.  
Handlu narkotykami na terenie Podkowy nie stwierdzono. Zatrzymano dwie osoby 
posiadające narkotyki. 
Monitoring ogranicza ilość wykroczeń i ułatwia wykrywalność przestępstw. Dzięki 
monitoringowi wzrasta poczucie bezpieczeństwa. Miejsca szczególnie zagrożone, 
wyszczególnione na mapie przez policję mogą pomóc w rozmieszczeniu kamer. 
Kolejne istotne zagadnienie poruszone w toku dyskusji dotyczyło zarośli, którymi 
porośnięta jest Podkowa. Krzaki, zarośla, gałęzie zasłaniające latarnie sprzyjają 
przestępczości. Komisja Ładu powinna wpływać na władze Miasta aby dbały o czystość i 
w ten sposób zapewniły bezpieczeństwo.  
Z kolei powrócił problem godzin funkcjonowania posterunku. Mieszkańcy czuliby się 
pewniej przy dłuższym funkcjonowaniu posterunku. Radny postulował, aby godziny 
urzędowania posterunku były umieszczone w biuletynie i dostosowane do potrzeb 
mieszkańców. 
Jeden z Radnych postulował o kontrolę policyjną przed szkołą od 7.30 – 7.45 gdy rodzice 
odwożący dzieci do szkoły popełniają wykroczenia parkując w niedozwolonych 
miejscach i utrudniając ruch. 
Jedna z mieszkanek stwierdziła, że akcja wręczania żółtych kartek za złe parkowanie 
odniosła dobry skutek i postulowała o prowadzenie podobnych akcji edukacyjnych. 
W ramach akcji edukacyjnych jeden z mieszkańców postulował nakłanianie 
mieszkańców do umieszczania tabliczek „ dom jest pod ochroną sąsiada”, ale i 
umieszczania tabliczek firm ochroniarskich. To działa odstraszająco. 
 
Ad.3 
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przedstawił koszty wprowadzenia monitoringu. Koszt 
zainstalowania 8 kamer obrotowych i 6 stacjonarnych, rejestrator na twardym dysku i 
serwerownia to ok. 50 000zł. 
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Ad4. Sprawy różne. 
Omówienie pisma Pana Molędy wnioskującego o ufundowanie tablicy pamiątkowej, 
upamiętniającej założycieli Podkowy Leśnej z okazji 90-lecia naszego Miasta. 
Na wniosek jednej z mieszkanek, wskazującej istnienie tablic o podobnej treści Komisja 
Ładu sformułowała następujący wniosek: 
Wniosek 1. 
 W odpowiedzi na wniosek Pana Molędy o ufundowanie tablicy upamiętniającej 
założycieli Podkowy,  Komisja Ładu przestrzennego , Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska  stwierdza, że wstrzymuje się z podjęciem decyzji  na ten temat do chwili 
otrzymania inwentaryzacji istniejących w Podkowie  Leśnej  tablic pamiątkowych 
honorujących założycieli naszego Miasta. 
Głosowało za 6, przeciw – 0 
 
Pismo Burmistrza Brwinowa do Burmistrza Podkowy Leśnej dotyczące umowy 
międzygminnej dotyczącej przewozów pasażerskich. Przewodniczący Komisji zacytował 
stanowisko Rady poprzedniej kadencji, która zdjęła z porządku obrad decyzję o 
przewozach międzygminnych. 
Radni zdecydowali, że linia łącząca obie miejscowości mogłaby  przyczynić się  do 
rozładowania ruchu samochodowego. Koncepcja wymaga dopracowania, ustalenia kogo 
miałyby te przewozy obsługiwać oraz wybrać zatoczki parkingowe. 
 
Wniosek 2 
Komisja Ładu przekaże opinię o celowości zawarcia porozumienia między Brwinowem i 
Podkową Leśną dotyczącego wspólnego rozwiązania komunikacji autobusowej między 
obydwoma miastami po uzyskaniu bliższych informacji na temat tego zadania. 
Głosowanie za 6, przeciw 0. 
 
Wniosek 3 
Komisja Ładu zwraca się z wnioskiem do Rady Miasta o wystąpienie do komendanta 
powiatowego o ustalenie godzin pracy posterunku policji w Podkowie Leśnej w piątki 
po południu od 12.00 – 20.00 lub od 14.00-22.00.  
Głosowanie 6 za, 0 przeciw. 
 
Ad.5. Wolne wnioski 
W tym punkcie głos zabrała Radna Małgorzata Stępka. W  krótkiej prezentacji  
przedstawiła zależność istniejącą pomiędzy długodziałającymi punktami sprzedaży 
alkoholu a  bezpieczeństwem mieszkańców. Postulowała o zmniejszenie ilości  punktów 
sprzedaży alkoholu w Podkowie oraz o skrócenie godzin otwarcia sklepów 
alkoholowych w naszym mieście. 
 
Przewodniczący Komisji zamknął obrady Komisji. 
 
 
 
Przebieg posiedzenia Komisji dostępny w nagraniu nr VN 680293.WMA oraz 
VN6800292.WMA 
 
 


