Zał. Nr 13 do protokołu
z XXIX Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 29.01.2010 r.

U C H W A Ł A Nr XXIX / 2 7 1 /2010
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską
w Chodzieży, Gminą Chodzież, Gminą Budzyń oraz Gminą Margonin w sprawie
utworzenia Straży Gminnej.
Na podstawie art.7 pkt.14, art.18 ust.2 pkt.12 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759,
z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r Nr 180 poz. 1111 i Nr
223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 3 ust.1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113 poz.
984, z 2003 r. Nr 130 poz.1190, z 2008 Nr 223 poz. 1458), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Rada Gminy Budzyń u c h w a l a,
co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia przez Gminę Budzyń porozumienia międzygminnego z
Gminą Miejską w Chodzieży, Gminą Chodzież i Gminą Margonin, w celu przejęcia przez
Gminę Miejską w Chodzieży do realizacji zadania własnego, polegającego na zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty, dotyczących porządku publicznego na terenie Gmin:
Chodzież, Budzyń, Margonin, poprzez utworzenie Straży Gminnej na warunkach określonych
w „Porozumieniu Międzygminnym w sprawie utworzeniu Straży Gminnej”.
2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Budzyń do podpisania projektu Porozumienia, o którym
mowa w § 1 ust. 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Gmina Budzyń oraz Gmina Chodzież i Gmina Margonin wystąpiły z listami
intencyjnymi do Gminy Miejskiej w Chodzieży, mając na uwadze zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspólnot gminnych w zakresie porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze
sobą gmin, z zamiarem utworzenia wspólnej straży gminnej, obejmującej swoim zasięgiem
terytorium w/w gmin, a także Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Wskazuje się następujące priorytety wzajemnej współpracy:
- prowadzenie wspólnej ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa na teranie objętym
zasięgiem działania straży gminnej,
- obniżenie w znaczący sposób kosztów utrzymania straży przez każdą ze stron,
- poszerzenie zasięgu działania i oddziaływania straży gminnej,
- tworzenie zbieżnych aktów prawnych dotyczących zakresu i obowiązków działania straży.
W/w gminy deklarują współfinansowanie działalności jednostki straży gminnej.
Istnieje możliwość sprawniejszych i bardziej efektywnych działań, a co za tym idzie
zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz sprawniejsze egzekwowanie praw
i obowiązków mieszkańców.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

