
UCHWAŁA NR XVI/135/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia Posterunku Policji w Sochocinie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) – Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

§1. Rada Gminy Sochocin wnioskuje o utworzenie Posterunku Policji w Sochocinie. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu Komendantowi 

Wojewódzkiemu Policji w Radomiu oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Płońsku. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XVI/135/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia Posterunku Policji w Sochocinie 

 

W Sochocinie przez wiele lat funkcjonował Posterunek Policji. Na skutek 

reorganizacji struktur jednostek Policji został on przekształcony w Rewir Dzielnicowych,  

a ostatecznie zlikwidowany. Obecnie jednostką organizacyjną Policji sprawującą bezpośredni 

nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Sochocin pozostaje Rewir Dzielnicowych 

w Płońsku. 

W ocenie Wnioskodawców zasadnym jest podjęcie działań zmierzających  

do przywrócenia Posterunku Policji w Sochocinie. Należy zauważyć, iż takie jednostki Policji 

funkcjonują w sąsiednich gminach i stanowią o poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców. 

W odpowiedzi z dnia 02.03.2017 r. na zapytanie nr 1834 Posła na Sejm RP Pana 

Michała Jarosa w sprawie utworzenia nowych posterunków Policji sekretarz stanu  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazał, że „przywracanie 

zlikwidowanych posterunków Policji – stanowiące jedno z priorytetowych działań 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji – stanowi proces, został 

rozpoczęty na początku czerwca 2016 roku i zaplanowany jest do realizacji do końca 2020 

roku. Jego celem jest dostosowanie obecnych struktur Policji zarówno do oczekiwań 

społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa, jak i aktualnego stanu bezpieczeństwa 

publicznego. Policja jako służba odpowiedzialna za ochronę i porządek publiczny musi 

pozostawać blisko społeczeństwa.” 

Uchwała stanowi realizację opisanych działań MSWiA  

i Policji oraz zmierza do wprowadzenia w życie postulatów gminnej społeczności. 

Wnioskodawcy otrzymali bowiem w ostatnim czasie wiele sygnałów od mieszkańców gminy 

Sochocin sugerujących, iż utworzenie zlikwidowanego uprzednio Posterunku Policji  

w Sochocinie znacząco podniosłoby poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

 


