
UCHWAŁA Nr XVI/118/12 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
 

w sprawie stanowiska dotyczącego zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Izbicy 

Kujawskiej 

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

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 
 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala co następuje: 

 
 

§1. Rada Gminy i Miasta Izbica Kujawska w trosce o zapewnienie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli sprzeciwia się zamiarom likwidacji Posterunku Policji w Izbicy 

Kujawskiej  

 

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska do 

przekazania niniejszej uchwały Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Komendantowi Głównemu 

Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy, Komendantowi Miejskiemu we 

Włocławku, Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu, Przewodniczącemu Sejmiku 

Województwa, Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Posłom z naszego okręgu wyborczego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

             Marian Lewandowski 
 



UZASADNIENIE 
 

Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej oddalony jest od Komendy Miejskiej Policji 

we Włocławku o 40 km. 

Odległość między skrajnymi odległościami w gminie Izbica Kujawska np. Hulanka – Gogoły 

to 25 km. W związku z tym dojazd do poszczególnych miejscowości na terenie gminy spoza 

Izbicy Kujawskiej będzie trwał bardzo długo. 

Położenie Posterunku na skraju powiatu i województwa przemawia jednoznacznie za 

pozostawieniem go w dotychczasowej formie. 

Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za pozostawieniem Posterunku Policji jest fakt 

zamiaru zorganizowania w Izbicy Kujawskiej dyskoteki z dużą liczbą uczestników, ponadto 

awans drużyny piłki nożnej do IV ligi i usytuowanie na terenie gminy wokół jezior terenów 

rekreacyjnych zabudowanych domkami letniskowymi, powodujących w okresie letnim 

zwiększoną liczbę mieszkańców a działanie miejscowej Policji w tym zakresie zapobiega 

wzrostowi przestępczości. 

W sytuacji, gdy Posterunek zostałby zlikwidowany prawdopodobnie sprzedany zostanie 

budynek a to sprawi, że Posterunek w Izbicy nigdy nie zostanie utworzony. 

Od samego początku, kiedy powstał Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej samorząd gminy 

wspiera jego działanie poprzez zakup pojazdów, paliwa, wyposażanie i remont budynku. 

Gmina deklaruje ze swej strony, że zabezpieczy w budżecie środki na fundusz wsparcia z 

przeznaczeniem na Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej. 

Propozycja utworzenia Posterunku Policji w Choceniu czy w Chodczu jest nie do przyjęcia ze 

względu na brak bezpośredniego dojazdu komunikacją publiczną, co w konsekwencji obciąży 

finansowo poszkodowanych, zainteresowanych itp. 

 

Mając powyższe na uwadze wyrażając wolę mieszkańców gminy potwierdzoną 

załączonymi około trzema tysiącami podpisów Rada Gminy i Miasta Izbica Kujawska apeluje 

o odstąpienie od zamiaru likwidacji niniejszego Posterunku. 

Zdaniem Rady Gminy likwidacja Posterunku w Izbicy Kujawskiej pogorszy stan 

bezpieczeństwa publicznego naszej gminy.  

 
 

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

             Marian Lewandowski 
 


