
UCHWAŁA NR XVIII/119/2016 

RADY GMINY W SOBOLEWIE 

z dnia 10 lutego 2016 r. 

 
 

w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Sobolewie.  

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą 

Nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2016 r. poz. 829), 

 

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Apeluje się do instytucji, organów i podmiotów, wym. w § 3 – o podjęcie działań, mających 

na celu przywrócenie Posterunku Policji w Sobolewie.  

 

§ 2 

 

Powyższe działania podyktowane są koniecznością zwiększenia stanu bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy, które w wyniku likwidacji Posterunku Policji w Sobolewie uległo 

znacznemu pogorszeniu.  

 

§ 3 

 

Niniejszą uchwałę przekazuje się: 

- Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 

- Parlamentarzystom Ziemi Garwolińskiej, 

- Wojewodzie Mazowieckiemu, 

- Staroście Powiatu Garwolińskiego, 

- Komendantowi Głównemu Policji w Warszawie,  

- Komendantowi Mazowieckiemu Policji w Radomiu, 

- Komendantowi Powiatowemu Policji w Garwolinie.  

 

§ 4 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 

  



Uzasadnienie 

 

 Mieszkańcy gminy Sobolew, Rada Gminy i Wójt Gminy uważają, że likwidacja 

Posterunku Policji w Sobolewie przyczyniła się do pogorszenia stanu bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy Sobolew oraz spowodowało wzrost zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 Na podstawie informacji o stanie bezpieczeństwa za okres ostatnich miesięcy, nasza 

gmina klasyfikuje się jako jedna z wielu gmin powiatu garwolińskiego zagrożonych 

przestępczością. Na taki stan ma wpływ szereg czynników, m.in. położenie gminy, 

infrastruktura, poziom bezrobocia. 

 Istotnym argumentem za przywróceniem Posterunku Policji w Sobolewie jest czas 

oczekiwania na podjęcie czynności przez funkcjonariuszy w chwili zaistnienia zdarzenia bądź 

konieczności udzielenia pomocy osobom oczekującym na natychmiastową pomoc. Trudno się 

spodziewać szybkiej reakcji Policji, której siedziba znajduje się na terenie innej gminy. 

Posterunek Policji w Sobolewie funkcjonował bardzo długo. Potwierdzają to dokumenty. 

Za przywróceniem jego siedziby przemawiają także następujące czynniki: 

- na terenie gminy Sobolew znajduje się wiele instytucji życia publicznego, m.in: Zespół Szkół 

w Sobolewie i w Gończycach, szkoły podstawowe w: Sokole, Anielowie, Kaleniu Drugim, 

przedszkola w Sobolewie i w Gończycach, Urząd Gminy, bank i urząd pocztowy w Sobolewie, 

ponadto na terenie gminy znajduje się wiele placówek handlowych. 

- samorząd gminy Sobolew zawsze przychylnie ustosunkowywał się do potrzeb miejscowej 

Policji poprzez, m.in.: dofinasowanie zakupu samochodów dla Policji, zapewnienie lokalu dla 

posterunku, udostępnianie materiałów biurowych. 

Przywrócenie Posterunku Policji w Sobolewie wpłynie na poprawę stanu 

bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, a także ułatwi dostępność mieszkańców do 

organów Policji. 

Mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Sobolew, Rada Gminy apeluje 

o przywrócenie Posterunku Policji w Sobolewie. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 

 

 

 


