UCHWAŁA Nr III/9/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie
rozwiązania Straży Gminnej w Działdowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 928)
uchwala się , co następuje:
§ 1. W związku z zamiarem rozwiązania Straży Gminnej w Działdowie, funkcjonującej w strukturze Urzędu
Gminy Działdowo, występuje się z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o wydanie
opinii w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Działdowie.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Działdowo do poinformowania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
o wystąpieniu do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w sprawie wydania opinii w sprawie likwidacji
Straży Gminnej w Działdowie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Wasiak

Uzasadnienie
Straż Gminna w Działdowie została utworzona z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie porozumienia z dnia
2 grudnia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Działdowo i Gminą Iłowo-Osada. Obszar działania wspólnej
Straży obejmował dwie gminy. Z dniem 31 grudnia 2015 r. Gmina Iłowo-Osada wypowiedziała porozumienie
w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej. Nastąpiła redukcja etatów. Straż Gmina funkcjonuje
w strukturze Urzędu Gminy Działdowo. Aktualny stan etatów Straży wynosi 1,5 .( 0,5 etatu Komendant i 1 etat
Strażnik )
Koszty utrzymania Straży Gminnej są zbyt wysokie i nieadekwatne do wykonywanych zadań jakie wykonują
jej funkcjonariusze, kwota jaką Gmina przeznacza na jednego funkcjonariusza jest zdecydowanie za wysoka.
Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców gminy Działdowo oraz stan finansów publicznych Gminy
Działdowo, likwidacja Straży Gminnej w Działdowie jest uzasadniona i racjonalna.
Ustawowy obowiązek zasięgnięcia opinii Komendanta Policji w Olsztynie oraz poinformowania WarmińskoMazurskiego Wojewody w Olsztynie wynika z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 928), zgodnie z którym rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia wojewodę. W przypadku
nieotrzymania opinii, rada gminy może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku
o wydanie opinii.
W tym stanie rzeczy, w związku z zamiarem likwidacji straży gminnej podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione i konieczne.

