UCHWAŁA NR VII/58/2015
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia apelu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, zm.
Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Olszanka
stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Olszanka (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2013 r. poz. 1439; z 2014 r.
poz. 709), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Apel o utrzymanie obsady kadrowej na dotychczasowym poziomie oraz całodobowych
dyżurów w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się:
1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
2. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu,
3. Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzegu,
4. posłom i senatorom województwa opolskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr VII/58/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Apel o utrzymanie obsady kadrowej na dotychczasowym poziomie oraz całodobowych dyżurów
w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim,
Rada Gminy Olszanka wyraża swoje zaniepokojenie możliwością zmniejszenia obsady kadrowej
Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim poprzez likwidację pięciu etatów funkcjonariuszy pełniących
całodobowe dyżury w Komisariacie.
Obszar działania Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim obejmuje dwie gminy – Gminę Lewin Brzeski
liczącą 13,5 tysiąca osób zamieszkujących w mieście Lewin Brzeski i 20 sołectwach oraz Gminę Olszanka
liczącą 5 tysięcy osób zamieszkujących w 10 sołectwach. Łącznie więc na obszarze działania Komisariatu
Policji w Lewinie Brzeskim zamieszkuje 18,5 tysiąca osób, z tego w mieście Lewin Brzeski 5,5 tysiąca i w
30 sołectwach 13 tysięcy.
Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Olszanka zawsze traktowane było przez organy władzy samorządowej
priorytetowo. Gmina zawsze była otwarta na współpracę z Komendantem Komisariatu Policji w Lewinie
Brzeskim oraz Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu.
Wyrazem troski o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, traktowane jako zadanie wspólne samorządu
lokalnego i organów Policji, są m.in. podpisywane porozumienia w sprawie przekazywania środków własnych
gminy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komisariatu w Lewinie Brzeskim, którzy
realizują dodatkowe zadania z zakresu służby prewencyjnej. Wspólne działania w zakresie poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców realizowane są również poprzez powoływanie funkcjonariuszy Policji w skład
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz do składu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzorcowo także oceniamy współpracę funkcjonariuszy
z placówkami oświatowymi i kulturalnymi działającymi na terenie gminy.
Rada Gminy Olszanka z całą mocą podkreśla, że wypracowany model współpracy organów samorządowych
z organami Policji stanowi ważny element wpływający na poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jest
to o tyle ważne, gdyż na ogół występuje znaczna rozbieżność pomiędzy statystykami policyjnymi
a rzeczywistym poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Sprawą o fundamentalnym znaczeniu jest także możliwość całodobowego, bezpośredniego kontaktu
mieszkańców z funkcjonariuszami Policji, w tym w godzinach wieczornych i nocnych z funkcjonariuszami
pełniącymi dyżury całodobowe. Należy przy tym podkreślić, że poprawne relacje i zaufanie miedzy ludzkie
buduje się poprzez bezpośredni kontakt, twarzą w twarz, a nie w anonimowej rozmowie przez telefon. W ocenie
Rady Gminy obecność funkcjonariuszy dyżurnych ma również ogromne znaczenie prewencyjne – całodobowa
obecność policjantów w komisariacie istotnie ogranicza skłonność do zakłócania ładu i porządku oraz do
podejmowania innych zachowań o charakterze przestępczym.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Olszanka apeluje o utrzymanie obsady kadrowej Komisariatu
Policji na dotychczasowym poziomie i utrzymanie całodobowych dyżurów w Komisariacie Policji w Lewinie
Brzeskim.

Przewodnicząca Rady
Wanda Galant

Id: 8C2D9B0D-A654-4DB8-B7D8-C211A9EE8AD8. Podpisany

Strona 1

