
UCHWAŁA NR XIII/ 70 /2015
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gniewkowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późn.zm.1)) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 
1383 z późn. zm.2)) , po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy- Rada Miejska 
w Gniewkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia  się rozwiązać Straż Miejską w Gniewkowie z siedzibą w Gniewkowie, ul. Dworcowa 17, 
88 – 140 Gniewkowo, funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie,  zwaną dalej 
„Strażą Miejską”.

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

3. Termin zakończenia likwidacji Straży Miejskiej ustala się na dzień 31.12.2015r.

4. Do dnia zakończenia likwidacji, Straż Miejska prowadzi dotychczasową działalność zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i Regulaminem nadanym Uchwałą nr XLIII/357/2009 Rady Miejskiej 
w Gniewkowie z dnia 28 października 2009r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Z dniem określonym w § 1 ust. 3 traci moc uchwała Nr XLIII/357/2009 z dnia 28 października 2009r. 
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gniewkowie oraz nadania jej regulaminu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczacy Rady 

mgr inż. Przemysław Stefański 

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 oraz 1318, Dz.U. z 2014r. poz. 379 oraz 1072.
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r. poz. 486.
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UZASADNIENIE

Straż Miejska w Gniewkowie jest jednostką umiejscowioną w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego.
Obsada Straży Miejskiej wynosi 2 strażników plus komendant oraz 1 pracownik administracyjny. Wysokie
koszty utrzymania w porównaniu do efektów działania, uzasadniają wniosek, iż dalsze utrzymywanie tej
służby jest niecelowe.
Pochylając się nad istotną dla lokalnej społeczności problematyką uważa się, że nastał czas aby zastanowić
się nad dalszą przyszłością funkcjonowania Straży Miejskiej w Gniewkowie, dlatego też Burmistrz podjął
decyzję o złożeniu na ręce Rady Miejskiej w Gniewkowie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży
Miejskiej w Gniewkowie.
Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1997r. o strażach gminnych wystąpiono o opinię w
przedmiotowej sprawie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W odpowiedzi uzyskano
ogólną opinię wraz z informacją, że podmiotem właściwym do oceny dotychczasowej działalności oraz
celowości likwidacji straży jest organ założycielski posiadający wiedzę o potrzebach lokalnej społeczności.
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