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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie 
i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz. 713), art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795), oraz 
art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)  po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Opolu i zawiadomieniu o tym Wojewody Opolskiego, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Likwiduje się jednostkę organizacyjną Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie 
z siedzibą w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 4, NIP 1990010959, numer REGON 532419566, 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 wyznacza się na dzień 31 grudnia 2020 r. 

4. Do zakończenia likwidacji, Straż Miejska  prowadzi dotychczasową działalność. 

5. Z dniem 1 stycznia 2021 r. umiejscawia się Straż Miejską w Gogolinie w strukturze Urzędu Miejskiego 
w Gogolinie. 

§ 2. 1.   Z dniem 1 stycznia 2021 r. mienie Straży Miejskiej w Gogolinie przejmuje  Urząd Miejski 
w Gogolinie.  

2. Z dniem 1 stycznia 2021 r. należności i zobowiązania Straży Miejskiej, nierozliczone do dnia zakończenia 
likwidacji przejmuje Urząd Miejski w Gogolinie. 

§ 3. Z dniem określonym w § 1 ust. 3 uchwały traci moc Zarządzenie Nr 9/91 Burmistrza Gminy Gogolin 
z dnia 1 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia umundurowanej "Straży Miejskiej" w Gogolinie oraz 
Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania 
regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie.  

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.  

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE

1. STAN FAKTYCZNY SPRAWY

Straż Miejska w Gogolinie została powołana 1 sierpnia 1991 r. przez Burmistrza Gogolina, który określał
również jej podstawowe zadania i zakres działalności. Podkreślenia wymaga, że Gmina Gogolin obecnie
finansuje 4 etaty policyjne na mocy porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, co
powoduje znaczne wydatki budżetowe. Statystyki policyjne pozwalają jednak na stwierdzenie, iż
współpraca Straży Miejskiej z Policją na terenie Gminy Gogolin przyczyniła się do istotnego spadku
przestępczości, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost zadań realizowanych przez gminy jako zadań obowiązkowych,
jednocześnie epidemia koronawirusa i konieczność wdrożenia związanych z tym procedur postawiły nowe
wyzwania przed służbami publicznymi. Powyższe pociąga za sobą skutki finansowe dla gminy oraz rodzi
potrzebę reorganizacji straży miejskiej w sposób adekwatny do zadań gminy i potrzeb lokalnej społeczności
z uwzględnieniem maksymalnej optymalizacji ponoszonych na ten cel wydatków. Stąd zachodzi
konieczność umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie w sposób ujęty
w projekcie uchwały.

2. PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o strażach gminnych: "Rada gminy może postanowić o umiejscowieniu straży
w strukturze urzędu gminy. W takim przypadku szczegółową strukturę organizacyjną straży określa
regulamin straży nadawany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)." Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym urząd gminy jest aparatem pomocniczym, przy pomocy którego
wójt wykonuje swoje zadania jako organ wykonawczy. Straż Gminna może być zatem komórką
organizacyjną urzędu gminy. Umiejscowienie straży w strukturze Urzędu leży zatem w kompetencji Rady
Miejskiej.

Do chwili ww. umiejscowienia w strukturze Urzędu Straż Miejska w Gogolinie funkcjonowała na zasadzie
odrębnej jednostki organizacyjnej, jednostki budżetowej. Likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych -
jednostek budżetowych - leży w kompetencji Rady Miejskiej w Gogolinie. Zgodnie bowiem z art. 12
ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą
i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne. Zgodnie z ust. 3, 4, 6-7 art. 12
cytowanej wyżej ustawy "Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa
przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku
państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych, a należności i zobowiązania likwidowanej gminnej
jednostki budżetowej - przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Likwidując
jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może postanowić o utworzeniu jednostki o innej
formie organizacyjno-prawnej.W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może również zdecydować
o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę."

Burmistrz Gogolina w dniu 15.07.2020r. zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o
opinię w przedmiotowym zakresie i zawiadomił o tym Wojewodę Opolskiego. Opinia nie ma wiążącego
charakteru. Termin sesji wyznaczony na dzień 29 lipca 2020r. gwarantuje zachowanie terminów, o których
mowa w art. 2 ust. 2 i art. 4 ustawy o strażach gminnych. W przypadku wpływu opinii w terminie kolejnych
14 dni zostania ona przedstawiona radnym w odrębnym materiale. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 ustawy o
strażach gminnych Rada Gminy tworzy straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, o czym zawiadamia wojewodę. W przypadku nieotrzymania opinii,
rada gminy może utworzyć straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.
Z kolei w myśl art. 4 ww. ustawy: Rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego
terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) 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.
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3. SKUTKI FINANSOWE I INNE

Z dyspozycji art. 6 ust. 2 ustawy o strażach gminnych wynika, że rada gminy może postanowić
o umiejscowieniu straży bezpośrednio w strukturze urzędu gminy. Skorzystanie z tej możliwości
uzasadnione jest zmniejszeniem kosztów administracyjnych i organizacyjnych działalności Straży Miejskiej
w Gogolinie na skutek włączenia jej w strukturę tutejszego urzędu. Bezpośredni nadzór Burmistrza
Gogolina nad strażą umiejscowioną w takiej strukturze winien przyczynić się nadto do zwiększenia
efektywności w zakresie wykonywania zadań straży miejskiej, poprawić koordynację i organizację zadań w
zakresie bezpieczeństwa mieszkańców oraz działań podejmowanych w zakresie spraw obronnych, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego.
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