UCHWAŁA NR 107/XVIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Małkinia Górnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r.,
poz 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Rozwiązuje się Straż Gminną funkcjonującą w strukturze Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
2. Rozpoczęcie likwidacji Straży Gminnej następuje z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 29 lutego 2016 roku.
4. Do dnia likwidacji Straż Gminna prowadzi dotychczasową działalność zgodnie z ustawą o strażach
gminnych i Regulaminem nadanym uchwałą nr 130/XXV/2004 Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie
utworzenia Straży Gminnej i nadania jej regulaminu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

Straż Gminna w Małkinia Górnej została powołana uchwałą nr 130/XXV/2004 Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej i nadania jej Regulaminu. Straż Gminna
funkcjonuje w strukturze Urzędu Gminy jako referat. W strukturze Straży Gminnej znajduje się Komendant
Straży i wieloosobowe stanowisko - strażnik. Obecnie w Straży jest zatrudniona jedna osoba na stanowisku
strażnika. Komendant Straży Gminnej rozwiązał umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron. Utrzymanie
Straży jest bardzo kosztowne i w chwili obecnej gminy na to nie stać. Zadania wykonywane przez Straż
Gminną mogą być zlecone odpowiednim referatom Urzędu Gminy.
Docelowo będą podejmowane działania zmierzające w kierunku budowy sieci monitoringu, co w połączeniu
ze wsparciem lokalnego Komisariatu Policji wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców na
terenie gminy.
W ocenie Wójta Straż Gminna nie spełnia należycie oczekiwań społecznych, co w aspekcie kosztów jej
utrzymania sprawia, że dalsze utrzymywanie tej służby jest niecelowe.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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