
UCHWALA NR XX.136.2020 
RADY GMINY Baboszewo 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyra:ienia woli utworzenia Posterunku Policji w Baboszewie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. , poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo uehwa1a co nastypuje: 

§1. 

Kierujllc silt potrzebll usprawnienia realizacji zadait z zakresu oehrony porzlldku publieznego i 
zapewnienia bezpieczenstwa mieszkaitcom Gminy Baboszewo wyraZa silt wollt utworzenia na terenie 
Gminy Baboszewo Posterunku Policji. 

§2. 
Samorzqd Gminy sklada deklaracjy wspareia wszelkich dzialait na rzecz przywr6cenia siedziby 
Posterunku Polieji do Baboszewa w tym partycypowania w kosztach jego utworzenia oraz utrzymania. 

§3. 
Postanawia silt przekazac niniejszll uchwah, wraz z uzasadnieniem: 

1. Komendantowi Gl6wnemu Policji w Warszawie. 

2. Komendantowi Wojew6dzkiemu Policji w Radomiu. 

3. Komendantowi Powiatowemu Policji w Plonsku. 
4. Wojewodzie Mazowieckiemu. 
5. Staroscie Plonski emu. 

§4. 
Wykonanie uchwaly powierza sic< W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§5. 
Uehwala wchodzi w zycie z dniem podjyeia. 



UZASADNIENIE 

Przeprowadzona analiza zachodzqcych zmian na terenie gminy Baboszewo w !ym jej 

dynamiczny rozw6j wykaza!a potrzeb~ utworzenia Posterunku Policji w Baboszewie. 

Posterunek na ternie Gminy Baboszewo fllnkcjonowa! do 2011 roku. 

Za przywroceniem jego siedziby przemawiajl! nast~pujl!ce czynniki: 

1. Gmina Baboszewo jest osrodkiem samorzlldowym charakteryzujllcym si~ dynamicznym 

rozwojem w celu mozliwosci dalszego rozwoju gminy funkcjonowanie komisariatu jest 

bardzo wazne dla jego mieszkancow. 

2. W gminie Baboszewo znajduje si~ wiele instytucji zycia publicznego mi~dzy innymi: 

eztery szkoly podstawowe, 

Przedszkole, 

Bank, 

Klub seniora, 

Osrodki Zdrowia, 

Biblioteka Gminna. 

Ponadto powstajll nowe osiedla mieszkalne, na kt6rych osiedlajll si~ ludzie i kt6rym 

nalei:y zapewnic bezpieczenstwo. Okolo 343 podmiotow prowadzi dzialalnosc gospodarczq na 

terenie gminy. 

Utworzenie Posterunku Policji przyczyni si~ do usprawnienia realizacji zadan z zakresu 

ochrony porzlldku publicznego oraz bezpieczenstwa mieszkancow gminy Baboszewo. 

Istotnym argumentem za pl'zywroceniem Posterunku jest wydluzony czas oczekiwania 

na podjycie czynnosci przez funkcjonariuszy w chwili zaistnienia wypadku drogowego lub 

innego zdarzenia bqdz koniecznosci udzielenia pomocy. W takiej sytllacji trudno siy spodziewac 

szybkiej reakcji Policji i przywr6cenie Posterunku Policji w Baboszewie jest zasadne. 

Samorzlld Gminy Baboszewo zawsze przychylnie ustosllnkowywal siy do potrzeb 

miejscowej Policji. Gmina wspierala tutejszl! Policjy i gotowajest robi6 to w dalszym cillgu. 

Przywrocenie Posterunku Policji do Baboszewie wplynie na stan bezpieczenstwa, ladu i 

pOl'Zl!dku oraz ulatwi dostypnosc mieszkanc6w do policjant6w. 

Majqc na uwadze dobro mieszkancow Gminy Baboszewo apelujemy 0 utworzenie 

Posterunku Policji w Baboszewie. 
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