UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Opolu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
strażach gminnych (Dz. U. Z 2013, poz. 1383) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2) ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885, poz. 938,
poz. 1646) po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu,
Rada Miasta Opola
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Rozwiązuje się Straż Miejską w Opolu.
2. Likwiduje się jednostkę budżetową Miasta Opola pn. „Straż Miejska w Opolu”.
3. Termin zakończenia procesu rozwiązania Straży Miejskiej ustala się na dzień 31 grudnia 2014 roku.
4. Do dnia zakończenia postępowania, o którym mowa w § 1, Straż Miejska prowadzi dotychczasową
działalność zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
§ 2. 1.Zarząd mieniem likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje Urząd Miasta.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
2. Prezydent Miasta Opola może powierzyć wykonywanie wszystkich lub niektórych czynności
związanych z rozwiązaniem Straży Miejskiej wyznaczonemu przez siebie osobie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Straż Miejską w Opolu zawiązano w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku
publicznego. Jednakże w sytuacji ekonomiczno – społecznej jakiej znajduje się Opole istnienie
powyższej jednostki wnioskodawcy uważają za nieuzasadnione, ponieważ:


Większość czynności, które wykonuje obecnie Straż Miejska w Opolu powinna wykonywać
policja, ponieważ posiada ona szersze uprawnienia przez co może elastyczniej i skuteczniej
reagować na zmieniającą się sytuację w trakcie przeprowadzanych interwencji.



Ilość przeznaczanych pieniędzy budżetu Opola na działanie Straży Miejskiej nie przekłada się
znacząco na poprawę jakości życia opolan. Po rozwiązaniu Straży Miejskiej znaczną część
środków należy przeznaczyć na dofinansowanie usług opiekuńczych zleconych przez lekarzy
dla osób samotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, i starszych.

Tabela prezentuje wydatki poniesione z budżetu Opola na Straż Miejską w latach 2009 – 2012
oraz planowane wydatki na lata 2013 i 2014

Rok
2014-plan
2013-plan
2012
2011
2010
2009

wydatki
ogółem
4 670 000,00
4 762 948,00
4 603 869,45
4 310 729,63
3 957 153,18
3 706 283,64

w tym:
wynagrodzenia
3 880 000,00
3 909 000,00
3 855 098,35
3 584 822,71
3 268 803,11
3 090 654,24

Szczególną uwagę należy zwrócić na rosnące wynagrodzenia na przestrzeni lat. W roku 2012 w
jednostce było zatrudnionych 69 osób na 67,75 etatach. W 2014 r. zaplanowano nieznacznie mniejsze
wynagrodzenia w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast dochody uzyskane z mandatów w
2012 r., to 181.696,75 zł. Przedstawione zestawienie wydatków i dochodu uzyskanych z mandatów
nie ma na celu sugerować, że Straż Miejska w Opolu działa źle. Ma jedynie przedstawić skalę
ponoszonych kosztów utrzymania jednostki oraz jakie dochody wpływają do budżetu Opola z jej
działalności.
Wnioskodawcy uważają, że po rozwiązaniu Straży Miejskiej w Opolu w celu uniknięcia
znacznego pogorszenia porządku publicznego Prezydent Opola i Rada Miasta Opola powinna
przeznaczyć 1 000 000 zł na dodatkowe patrole policji, zaś kolejny 1 000 000 zł na usługi, które nie
będą realizowane przez policję a były wcześniej realizowane przez Straż Miejską np. łapanie
bezpańskich i/lub dzikich zwierząt.
Osoby samotne i osoby w rodzinie zameldowane na terenie Opola chcące skorzystać z usług
opiekuńczych zleconych przez lekarzy oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem świadczonej przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie muszą zapłacić 100% kosztów tj. 16 zł brutto za godzinę. Zatem
kwotę 2 mln zł uzyskaną z rozwiązania Straży Miejskiej należałoby przeznaczyć na dofinansowanie
usług opiekuńczych co pozwoliłoby obniżyć cenę wynikającą z ich świadczenia oraz zwiększyć liczbę
osób objętych tą formą pomocy.
Uchwała rodzi skutki finansowe.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z & 24 ust. 2 Statutu Miasta Opola upoważnionym do
reprezentowania wnioskodawców w pracach nad tym projektem na forum Rady Miasta jest
Adam Pieszczuk

