
 
UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały w sprawie poparcia decyzji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 
 

Gmina Podkowa Leśna znalazła się wśród zwycięzców drugiej edycji akcji „Bitwa o 
wozy” ogłoszonej przez MSWiA. Plebiscyt przewidywał, że w każdym z 49 byłych 
województw gmina wielkości do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją wyborczą w 
II turze wyborów Prezydenta RP (z wyłączeniem laureatów z I tury) otrzyma wóz strażacki,  
a dokładnie – promesę na zakup wybranego przez daną jednostkę wozu. 
 
Po I turze wyborów prezydenckich wóz strażacki trafił do gminy Michałowice, która 
odnotowała najwyższą frekwencję w byłym województwie warszawskim. Po II turze 
wyborów gmina Michałowice, w której frekwencja wyborcza ponownie była najwyższa, jako 
laureat I tury została wyłączona z plebiscytu, a wóz strażacki powinien trafić do Podkowy 
Leśnej, która zajęła drugie miejsce (frekwencja 82,53%). Jednak ze względu na fakt, że w 
Podkowie Leśnej nie ma Ochotniczej Straży Pożarnej oraz że w warunkach tego konkursu 
zapisano, że to Komendant lokalnej OSP jest uprawniony do wnioskowania o wypłatę 
środków z czeku (a nie dana gmina), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna w ciągu dwóch dni 
musiał podjąć decyzję o wskazaniu wybranej jednostki OSP z terenu powiatu grodziskiego.  
 
Z przygotowanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zestawienia 
liczby zdarzeń, które miały miejsce na terenie Podkowy Leśnej od początku  
2015 r. do 16 lipca br. wynika, że wystąpiło 412 zdarzeń, w których OSP Żółwin brała udział 
2 razy, a OSP Milanówek 193 razy. 
 
Na podstawie powyższych danych oraz w porozumieniu z Radą Miasta Podkowa Leśna, 
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wskazał OSP Milanówek jako jednostkę, która otrzyma 
wóz strażacki należny Podkowie Leśnej, zakładając, że w znacznej części będzie służył 
mieszkańcom Podkowy Leśnej. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
przystał na taką propozycję i jeszcze w lipcu br. przedstawiciele MSWiA przekazali czek 
strażakom z Milanówka.  
 
Ponadto Burmistrz Miasta Milanówka zadeklarował, że brakujące na zakup wybranego przez 
OSP wozu środki przeznaczy z własnego budżetu gmina Milanówek. 
 
Przedłożony projekt uchwały jest wyrazem poparcia dla decyzji Burmistrza Miasta Podkowa 
Leśna oraz dumy z mieszkańców miasta za aktywność i obywatelską postawę.  
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