
Załącznik nr 4 do protokołu 
 
 
PROJEKT  UCHWAŁY  Komisji ŁPBiOŚ 
10.05.2013 r. 
 
 

 
                                            UCHWAŁA NR …../……./2013 
                                    RADY  MIASTA PODKOWY  LE ŚNEJ 
                                             z dnia ……………… 2013 r. 

  w sprawie  przystąpienia do prac przygotowawczych  do wprowadzenia  
   systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta  Podkowa Leśna 
 
 
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz ….. do uzupełnienia przez obsługę 
prawną Rady Miasta  
 

Rada Miasta  uchwala: 
 
 

§ 1. 

1. Przystąpienie do opracowania wstępnych załoŜeń wprowadzenia 
systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Podkowa Leśna. 

 
2. Zobowiązuje  Burmistrz  Miasta Podkowa Leśna do przygotowania  

szczegółowej  informacji na  temat  uwarunkowań  techniczno – 
finansowych  oraz  prawnych  do wprowadzenia  systemu wizyjnego 
monitorowania  miasta w terminie do dnia 31.08.2013 roku. 
      

                                                            § 2.  

1. Wykonanie uchwały powierza  się  Burmistrzowi Miasta Podkowa  
      Leśna. 

 
                                                       §. 3 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE: 

 

Komisja ŁPBiOŚ widzi pilną potrzebę podjęcia przez Radę Miasta dyskusji na temat 
wprowadzenia  miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, który stanowiłby nową jakość  
w wypełnianiu statutowego obowiązku władz samorządowych w zakresie dbałości o 
bezpieczeństwo mieszkańców oraz  o zapewnienie ładu i porządku publicznego. 
 
Członkowie Komisji przyjęli z zaniepokojeniem informacje, przekazane przez Komendanta 
Powiatowego Policji na spotkaniu z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu w dniu 
25.02.2013 roku,  w tym w szczególności potwierdzenie nieodwracalności likwidacji 
komisariatu policji i zastąpienia go posterunkiem ze wszystkimi konsekwencjami dla ilości 
funkcjonariuszy, pełniących służbę w mieście oraz godzin urzędowania. 
Komendant Powiatowy Policji nie udzielił  konkretnych, wiążących informacji na temat 
utrzymania w naszym mieście w przyszłości posterunku policji . Nie wykluczył przy tym 
jednak jednoznacznie, że posterunek mógłby zostać w przyszłości zastąpiony rewirem 
dzielnicowych, co spowodowałoby dalsze ograniczenie w obecności i działaniu  policji na 
terenie miasta.  
Obecny na posiedzeniu Komisji w dniu 10.05.2013 roku sierżant Piotr Komar, dzielnicowy z 
posterunku w Podkowie Leśnej, podkreślił wagę i znaczenie nagrań  z monitoringu 
miejskiego dla pracy policji, podając jako przykład doświadczenia Milanówka. 
 
Zdaniem Komisji,  w tej sytuacji obowiązkiem Rady Miasta jest kreowanie takiej polityki 
zapewnienia bezpieczeństwa i ładu w mieście oraz podjęcie takich działań, które w 
perspektywie kilku najbliższych lat przyczyniłyby się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
i ochrony mieszkańców , ich mienia, jak również  ładu i porządku w przestrzeni publicznej.  
 
Monitoring wizyjny miasta byłby  technicznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa 
publicznego za pomocą obserwacji przestrzeni publicznej i zdarzeń zachodzących na terenie 
miasta.  Statystyki policyjne podają spadek przestępczości po zainstalowaniu systemów 
monitoring do 60%.  Tę tendencje potwierdzają także doświadczenia samorządów, które  w 
strefach objętych zasięgiem kamer zaobserwowały radykalne zmniejszenie wybryków 
chuligańskich, kradzieży czy niszczenia mienia (np. w monitorowanej części Radomia – 
spadek przestępczości o 50%).  
 
Niewątpliwe korzyści wynikające z wprowadzenia systemu monitoringu to zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa i efektywności w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości, 
 w tym kradzieżom, aktom wandalizmu, fizycznej przemocy i innym agresywnym 
zachowaniom.  System taki ułatwia prowadzenie działań prewencyjnych, umożliwia nadzór 
nad infrastrukturą komunalną , przyczynia się do wzrostu stopnia przestrzegania zasad ruchu 
drogowego.  W zakresie ochrony ładu i porządku publicznego miejski system monitoringu 
wizyjnego jest pomocny do stwierdzenia i  przeciwdziałania naruszeniom zakazów lub 
nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych (np. zakazu spożywania 
napojów alkoholowych, przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt;  
zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych), a także awarii infrastruktury 
miejskiej lub  zdarzeń w ruchu drogowym. 
 
Komisja ŁPBiOŚ rekomenduje Radzie Miasta podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  



prac przygotowawczych do wprowadzenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego oraz 
zobowiązania  Burmistrz Miasta do zebrania i do przedłożenia RM  w terminie do końca 
sierpnia wstępnych informacji techniczno – kosztowych oraz  organizacyjno – prawnych. 
Proponowany przez Komisję termin wynika z obiektywnych uwarunkowań, wynikających z 
konieczności ewentualnego zabezpieczenia środków budżetowych na dalsze działania 
związane z  przystąpieniem do wprowadzenia systemu monitorowania miasta. 
 
Komisja postuluje, aby w tym terminie  Burmistrz Miasta w ramach pracy własnej Urzędu 
Miasta dokonała rozpoznania rynkowego w zakresie możliwości technicznych wprowadzenia 
systemu monitoringu  (wraz ze wstępną analizą kosztów), mając przy tym na uwadze 
specyfikę miasta jako terenu zalesionego.  
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Urzędu,  przedłożona powinna zostać także  
wstępna analiza i wykaz miejsc szczególnie zagrożonych. 
 
Komisja uważa, że na tym etapie powinna zostać również opracowana przez  obsługę prawną 
Rady Miasta opinia prawna,  dotycząca problematyki ochrony prywatności w przestrzeni 
publicznej w kontekście zainstalowania kamer, a także utrwalania  na nośnikach oraz 
archiwizowania danych.  
Zdaniem Komisji,  na zaproponowanym wstępnym, objętym treścią przedłożonego projektu 
uchwały,  bezkosztowym dla budżetu miasta, etapie prac nad przygotowaniem do wdrożenia 
miejskiego systemu  monitoringu wizyjnego, Burmistrz Miasta powinna dokonać analizy i 
przedłożyć Radzie Miasta stanowisko w sprawie możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na realizację tego zadania inwestycyjnego. 
 
Komisja stoi na stanowisku, że przyjęcie przedłożonej uchwały w sprawie przystąpienia do 
prac przygotowawczych do wprowadzenia monitoringu na terenie miasta umożliwi Radzie 
podjęcie na jesieni stosownych decyzji o ewentualnym zabezpieczeniu w budżecie miasta na 
2014 rok środków na wykonanie koncepcji techniczno – organizacyjnej oraz przygotowanie 
projektu i kosztorysu. 
 
W posiedzeniu Komisji w dniu 10.05.2013 roku uczestniczyła Burmistrz Małgorzata Stępień - 
Przygoda oraz Tomasz Kaczmarek, zaproszony przez panią Burmistrz ekspert do spraw 
systemów monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej. W posiedzeniu uczestniczył również  
Janusz Wojtyś, koordynator Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
Z informacji i wyjaśnień pani Burmistrz oraz panów Kaczmarka i Wojtysia wynika, że w UM 
trwa dyskusja na temat podjęcia konkretnych działań w sprawie wprowadzenia monitoringu 
miejskiego.  
Komisja uważa, że działania Burmistrz Miasta w kwestii monitoringu powinny zostać wsparte 
przez Radę Miasta poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały.  
Z wnioskiem o podjęcie w RM dyskusji i decyzji, a w UM zgromadzenia wstępnych informacji 
w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania miasta Komisja ŁPBiOŚ  wystąpiła do 
Przewodniczącego Rady w dniu 07.03.2013 roku oraz ponownie w dniu 12.04.2013 roku.   
 
 
 
 
 


