
UCHWAŁA NR XV/102/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015r. poz. 
1515 ze zm./ oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych /Dz.U. z 2013r. poz. 1383 ze zm./ 
Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, uchwala, co następuje : 

§ 1. Rozwiązuje się Straż Gminną w Nowym Korczynie funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Urzędu 
Gminy Nowy Korczyn. 

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

§ 3. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 30 czerwca 2016 roku . 

§ 4. Do dnia likwidacji Straż Gminna w Nowym Korczynie prowadzić będzie dotychczasową działalność 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, Rada Gminy może rozwiązać straż po 
zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji. 
Straż Gminna w Nowym Korczynie utworzona została na podstawie uchwały Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy 
Nowy Korczyn z dnia 20 lutego 2009 roku i została umieszczona w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy. Straż 
Gminna powołana została w celu wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego wynikających z ustaw 
i aktów prawa miejscowego, a koszty związane z jej utrzymaniem pokrywane są z budżetu gminy. Oceniając 
funkcjonowanie Straży Gminnej należy stwierdzić, że koszt jej funkcjonowania jest zbyt duży w stosunku do 
wkładu w podnoszenie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn. W obecnym stanie etatowym, 
w sytuacji kiedy dotychczasowy komendant rozwiązał stosunek pracy, aktualny stan kadrowy nie gwarantuje 
w pełni efektywnego zabezpieczenia porządku publicznego w zamierzonym przez ustawodawcę zakresie. 
Rozwiązanie Straży Gminnej jest również niejako wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Gminy, którzy 
wielokrotnie wnioskowali o jej likwidację, która w ich ocenie jest niepotrzebna. 
Wójt Gminy, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn 
z dnia 30 listopada 2015 roku, wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach z wnioskiem o wyrażenie 
opinii w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Nowym Korczynie. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach 
pismem z dnia 9.02.2016r. pozytywnie zaopiniował propozycję likwidacji Straży Gminnej w Nowym Korczynie. 
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