
 

 

UCHWAŁA NR V/31/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gozdowie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z dnia z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o strażach gminnych (tekst jednolity z 2018r. poz. 928), po zasięgnięciu opinii Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Radomiu, Rada Gminy w Gozdowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Postanawia się rozwiązać Straż Gminną w Gozdowie z siedzibą w Gozdowie, ul. Krystyna 

Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo. 

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

niniejszej uchwały. 

3. Termin zakończenia likwidacji Straży Gminnej ustala się na dzień 1 kwietnia 2019 roku. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 3. 

Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanej Straży Gminnej w Gozdowie 

przejmuje z dniem likwidacji Urząd Gminy w Gozdowie. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

          

 

          

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Dariusz Śmigielski  

 

 

 

 
 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t. j. z 2018 r. poz. 928) 

rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta 

wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia wojewodę. Obowiązki te zostały dopełnione.  

W odpowiedzi na wystąpienie przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji, z jednoczesnym zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego, 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu w piśmie z 11 stycznia 2019 roku 

wyraził pozytywną opinię o zamiarze likwidacji Straży Gminnej w Gozdowie, wskazując,  

że ostateczna decyzja należy do rady Gminy w Gozdowie. Zaznaczył również,  

iż przedmiotowe rozwiązanie w żadnym stopniu nie przyczyni się do obniżenia bezpieczeństwa 

w gminie Gozdowo. Straż Gminna w Gozdowie zgodnie z ustawą ma w swoim zakresie 

ochronę porządku publicznego. Ze względu na zerową obsadę nie realizuje ustawowych zadań, 

dlatego postanowiono o jej likwidacji. 


