
APEL NR 1/2018
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Miedźnie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Miedźno

przyjętego uchwałą nr 135/XIX/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2012, (Dz. Urz.

Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2121 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźno  zwraca się z apelem do Ministra Spraw Wewnętrznych

i  Administracji,  Wojewody  Śląskiego,  Komendanta  Głównego  Policji,  Komendanta

Wojewódzkiego  Policji  w  Katowicach  oraz  Komendanta  Powiatowego  Policji

w Kłobucku w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Miedźnie.

Uzasadnienie:

U  podstaw  apelu  o  przywrócenie  Posterunku  Policji  w  Miedźnie  leżą  wnioski
mieszkańców.  Likwidacja  lokalnego  posterunku  przyczyniła  się  do  pogorszenia  poczucia
bezpieczeństwa i stabilności.

Gmina,  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  odpowiada  za  porządek
i bezpieczeństwo  na swoim terenie. Bez odpowiedniego wsparcia nie jest to jednak możliwe.
Patrole  dzielnicowych  nie  są  wystarczającym  sposobem  dla  zapewnienia  poczucia
bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców.

Teren naszej gminy jest rozległy - zajmuje powierzchnię 113,17 km². Zamieszkuje ją
około 7,5 tys. osób w jedenastu wsiach. Wielkość tego terenu jest istotnym argumentem za
przywróceniem Posterunku. Czas oczekiwania na podjęcie czynności przez funkcjonariuszy
w chwili zaistnienia zdarzenia, bądź konieczności udzielenia pomocy osobom oczekującym
na natychmiastową pomoc musi być możliwie najkrótszy.  Trudno się spodziewać szybkiej
reakcji policji, której siedziba znajduje się w innej gminie. 

Za przywróceniem siedziby Posterunku przemawia także fakt,  iż na terenie Gminy
Miedźno  znajduje  się  wiele  instytucji  życia  publicznego:  szkół,  przedszkoli,  placówek
zdrowia,  urząd,  bank,  sklepy  itp.  To  wszystko  wymaga  zwiększonego  nadzoru
i  ochrony.  Dodatkowo  na  terenie  Gminy  Miedźno  w  miejscowości  Ostrowy  nad  Okszą
znajduje się zbiornik wodny, gdzie w okresie letnim czas wolny spędza wielu turystów. Także
im chcemy zagwarantować bezpieczny i spokojny wypoczynek.

Z  roku na  rok  rośnie  imigracja do Polski.  Na obszarze  Gminy Miedźno  przebywa
również duża grupa obcokrajowców, dlatego szczególną wagę mają działania prewencyjne,



aby różnice związane z migracjami obcokrajowców nie prowadziły do napięć i konfliktów.
Poprawiający się z roku na rok stan dróg na terenie Gminy przyczynia się również

do naruszania przez kierowców przepisów ruchu drogowego co za tym idzie, zwiększenia
sytuacji niebezpiecznych. W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost liczby wypadków
i kolizji na drogach lokalnych. Stała obecność Policjantów z całą pewnością przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa.

Gmina  Miedźno  zawsze  przychylnie  ustosunkowywała  się  do  potrzeb  miejscowej
Policji  poprzez  m.in.  przekazywanie  dofinansowania  za  zakup  radiowozów  na  potrzeby
Komendy  Powiatowej  w  Kłobucku.  Przywrócenie  Posterunku  Policji  w  Miedźnie
pozwoliłoby na zwiększenie wsparcia.

Działanie to wpłynęłoby na poprawę stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publiczne-
go, a także ułatwiło dostępność mieszkańców do organów Policji.  Ze względu na powyższe
argumenty Rada Gminy Miedźno w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców postuluje i prosi
adresatów niniejszego apelu do podjęcia działań popierających starania o przywrócenie Poste-
runku Policji w Miedźnie. 

Przewodniczący Rady Gminy 
  Miedźno 

          Leszek Idasz 


