
UCHWAŁA VI/54/2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych (Dz. U. z 2018r., poz. 928 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Likwiduje się Straż Gminną w Czernikowie, funkcjonującą w strukturze Urzędu 
Gminy Czernikowo.
2. Termin rozpoczęcia likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie wyznacza się na dzień wejścia 
w życie niniejszej uchwały.
3. Termin zakończenia likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie wyznacza się na dzień 31 
sierpnia 2019 roku.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/91/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012 
roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Uzasadnienie

Straż Gminna w Czernikowie została utworzona uchwałą Nr XIII/91/2012 Rady Gminy 

Czernikowo z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej. Straż Gminna 

funkcjonuje w strukturze Urzędu Gminy Czernikowo.

Po kilku latach działalności Straży Gminnej, w odczuciu Radnych Gminy Czernikowo 

oraz mieszkańców formuła działania straży została wyczerpana. Wykonywane przez nią 

zadania są dalece niewystarczające, w stosunku do oczekiwań, w zakresie zapewnienia 

właściwego poziomu bezpieczeństwa, a szczególnie, w zakresie działań prewencyjnych w tym 

obszarze. Wynika to przede wszystkim z braku stosownych narzędzi oraz braku zmianowości 

w organizacji pracy, gdyż środki finansowe pozwalają Gminie na zatrudnienie jedynie 2 

strażników, którzy pracują w godzinach 7.00-15.00.

W związku z powyższym w dniu 29 stycznia 2019 roku Rada Gminy Czernikowo 

podjęła uchwalę Nr IV/30/2019 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie. W dniu 

25 lutego 2019r. Komendant wyraził opinię pozytywną.

W przekonaniu radnych koszty funkcjonowania Straży Gminnej są niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do korzyści jakie daje jej działalność. W roku 2018 Gmina Czernikowo 

wydała 151 566 zł na funkcjonowanie straży, są to koszty wynagrodzenia dwóch strażników, 

koszty paliwa, napraw i ubezpieczenia samochodu oraz umundurowanie i utrzymanie 

stanowisk pracy.

Gmina Czernikowo jest gminą rozwijającą się, powstają nowe podmioty gospodarcze a 

także wzrasta liczba mieszkańców. W ślad za tym idą również zagrożenia agresją, przemocą, 

utratą poczucia bezpieczeństwa. Działalność Straży Gminnej, która może działać tylko w 

ramach przyznanych jej prawem kompetencji, staje się w tym zakresie niewystarczająca i nie 

zapewnia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. Zadania Straży Gminnej w przedmiocie 

utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego pokrywają się, co do zasady, z 

zadaniami Policji, która ma o wiele większy zakres kompetencji i możliwości zapobiegania i 

zwalczania zdarzeń o charakterze przestępczym. Zdaniem Radnych i mieszkańców Gminy 

należy dążyć do zwiększenia współpracy z Policją. W związku z tym, zostały podjęte w tym 

zakresie działania mające na celu zacieśnienie współpracy z Policją i zwiększenie jej 

aktywności na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie Rewiru Dzielnicowych.



Pozostałe zadania o charakterze porządkowym po likwidacji Straży Gminnej, przejmie 

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, który zostanie odpowiednio przygotowany do 

nowych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty likwidacja Straży Gminnej w Czernikowie jest

zasadna.


