
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Bogorii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm. ) i art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 706), po zaopiniowaniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Likwiduje się Straż Gminną w Bogorii funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy 
w Bogorii.

2. Termin rozpoczęcia likwidacji Straży Gminnej w Bogorii wyznacza się na dzień wejścia w życie 
niniejszej uchwały.

3. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 31.12.2017r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie 
utworzenia straży gminnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr ..........................

Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Straż Gminna w Bogorii została powołana przez Rade Gminy Bogoria uchwałą Nr XXXV/219/09 z dnia
29 lipca 2009 roku.

Zgodnie z art.4 ustawy o strażach gminnych Rada Gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia wojewodę. Rada Gminy
Bogoria w dniu 12 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XIX/261/2017 o zasięgnięciu opinii
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o zamiarze rozwiązania Straży Gminnej
w Bogorii. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach pozytywnie zaopiniował propozycję rozwiązania
Straży Gminnej w Bogorii.

Rozwiązanie Straży Gminnej związane jest z odejściem ze służby dwóch strażników co w konsekwencji
powoduje, że straż nie spełnia należycie swojej funkcji i oczekiwań społecznych.

Przywrócenie funkcjonowania Straży Gminnej w zakresie pełnej obsady strażników, wiąże się
z poniesieniem dużych nakładów finansowych związanych z przeszkoleniem do pracy w tej służbie co
najmniej 2 osób oraz ponoszenie kosztów na wynagrodzenie i utrzymanie biura.

Głównym argumentem rozwiązania Straży Gminnej jest możliwość przywrócenia do funkcjonowania
Posterunku Policji w Bogorii, który został zlikwidowany w 2012 roku. Przywrócenie Posterunku nastąpi
natomiast po przeprowadzeniu przez gminę kapitalnego remontu przystosowującego istniejący obiekt /były
Posterunek Policji/ pod potrzeby Policji.

Gmina posiada opracowaną dokumentacje projektową pod przebudowę i adaptację budynku dla Policji,
jednakże trudno jest w budżecie gminy wygospodarować środki finansowe na w/w remont. Na ten cel
można by przeznaczyć środki finansowe pochodzące z oszczędności z utrzymania Straży Gminnej.
Jednocześnie Gmina Bogoria liczy, że do pracy w przywróconym Posterunku Policji w Bogorii będzie
przydzielone 7 etatów, które będą odpowiadały oczekiwaniom społeczności lokalnej i zapewnią właściwe
utrzymanie ładu i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy.

W porównaniu ze strażą Gminą, Policja ma nieporównywalne większe możliwości prawne oraz faktyczne
realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Przywrócenie Posterunku Policji w Bogorii i odbywających służbę na terenie Gminy Bogoria policjantów
przyczyni się również do zwiększenia efektywności działania.

Rozwiązanie Straży Gminnej w Bogorii w oparciu o w/w argumenty jest uzasadnione.
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