Bieruń, dnia 7 stycznia 2015 roku

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica
ul. Rynek 14
43150 Bieruń

Dotyczy:

Petycja o rozwiązanie Straży Miejskiej w Bieruniu.

Wnioskodawcy:

Mieszkańcy Bierunia
 za pośrednictwem:

PETYCJA O ROZWIĄZANIE STRAŻY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
w trybie art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.
My, niżej podpisani mieszkańcy Bierunia, zwracamy się z wnioskiem o:
1. rozwiązanie Straży Miejskiej w Bieruniu, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, który stanowi: „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.”;
2. poddanie pod głosowanie Rady Miejskiej niniejszego wniosku.
UZASADNIENIE PETYCJI
Jak wynika z treści uchwały nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia

19 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2014 rok, Gmina Bieruń
przeznaczyła na funkcjonowanie bieruńskiej Straży Miejskiej kwotę: 1.368.633,00
złotych. W treści sprawozdania Burmistrza miasta Bierunia z wykonania budżetu za
2013 roku możemy przeczytać na co Straż Miejska w 2013 roku przeznaczyła kwotę
1.215.337,72 złotych. Są to następująco:
1. wydatki wynikające z przepisów BHP – 65.061,69 złotych;
2. zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury
fachowej, wyposażenia pozamundurowego, drobnego wyposażenia, środków
czystości – 33.736,64 złotych;
3. zakup energii, wody, gazu – 14.309,64 złotych;
4. naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i
inne – 13.811,07 złotych;
5. zakup usług medycznych – 2.525,02 złotych;
6. RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne – 598,80 złotych;
7. wywóz nieczystości, zrzut ścieków – 396,89 złotych;
8. konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi, mycie
samochodu, techniczne pojazdów, koszty komornicze – 1.089,29 złotych;
9. zakup usług telefonii stacjonarnej – 4.693,41 złotych;
10.podróże służbowe krajowe – 2.789,16 złotych;
11.różne opłaty i składki – OC, NW – 2.001,50 złotych;
12.szkolenia pracowników – 5.574,00 złotych;
13.opłatę za gospodarowanie odpadami – 132,00 złotych;
14.wynagrodzenia bezosobowe – 3.115,00 złotych;
15.wynagrodzenia

osobowe

pracowników

1.045.900,38 złotych;
16.odpisy na ZFŚS – 19.603,23 złotych;

i

pochodne

od

wynagrodzeń

–

Sam Komendant Straży Miejskiej w Bieruniu, Pan Marian Wala w oświadczeniu
majątkowym z 2013 roku wskazał, iż z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w
Bieruniu uzyskał dochód w wysokości 100.132,31 złotych. Daje mu to miesięczne
wynagrodzenie rzędu około 8.344,35 złotych.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową miasta, możliwości rozwojowe, których
realizacja z zaoszczędzonych na rozwiązaniu Straży Miejskiej środków finansowych
stałaby się rzeczywistością, jak również pochylając się nad potrzebami naszej
społeczności lokalnej, stoimy na stanowisku, iż utrzymywanie w dalszym ciągu
„tworu” jakim jest Straż Miejska, stanowi przejaw niegospodarności i braku szacunku
dla publicznych pieniędzy.
Stoimy na stanowisku, iż nasze miasto jest dosyć spokojną okolicą, dlatego też Policja
przy odpowiednim wsparciu gminy poradzi sobie z utrzymaniem porządku, jak i
dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców.
Pieniądze, które zaoszczędzimy na likwidacji Straży, można przeznaczyć na bardziej
potrzebne cele jak np.:
1. budowa lodowisk;
2. odśnieżanie miasta;
3. szkoły, przedszkola, żłóbki;
4. rozbudowa kąpieliska Łysina;
5. usuwanie dzikich wysypisk śmieci;
6. utworzenie w miejscu obecnego budynku Straży Miejskiej – świetlicy dla dzieci,
siłowni dla młodzieży, przedszkola i wiele innych.
Niezadowolenie społeczne z funkcjonowania i zasadności istnienia Straży Miejskiej,
jak również bezzasadne trwonienie publicznych pieniędzy na jej funkcjonowanie,
skłania nas do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do jej rozwiązania.
Niepodzielnie wychodzimy z założenia, iż zaoszczędzone dzięki temu pieniądze będą
mogły być przeznaczone na cele, które rozwiną i usprawnią funkcjonowanie miasta i

jej społeczności w wielowymiarowych aspektach.
Niewątpliwym pozostaje, iż to od Państwa roztropności i wyrazu dbałości o potrzeby
swoich wyborców zależy, jakie podejmiecie rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.
Niezadowolenie społeczne z funkcjonowania Straży Miejskiej nie jest kwestią
precedensową. W wielu miastach Polski już dawno dokonano rozwiązania opisywanej
„formacji”, przeznaczając zaoszczędzone z tego tytułu środki publiczne na właściwsze
cele. W wielu miastach trwają procedury referendalne lub przygotowania do ich
przeprowadzenia.
Niniejszym wnioskiem dajemy Państwu impuls do podjęcia debaty na przedstawiony
temat.
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.
Do wiadomości:
Rada Gminy
ul. Rynek 14
43150 Bieruń
Z poważaniem:

