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Projekt 

 

z dnia  18 czerwca 2021 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 3 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się z budżetu gminy Zawadzkie środki finansowe dla Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na rzecz Komisariatu Policji w Zawadzkiem z przeznaczeniem na 

rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby funkcjonariuszy Policji w Zawadzkiem w czasie przekraczającym 

normę określoną przepisami ustawy o policji. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu gminy Zawadzkie na 

2021 rok. 

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza Zawadzkiego 

z Komendantem Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy obejmujących m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli. 

 Rada Gminy zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku  

o Policji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) może przekazać dla Policji, na warunkach określonych 

w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy, a właściwym Komendantem 

Powiatowym Policji środki finansowe stanowiące dochody własne gminy  

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej. 

Celem i potrzebą podjęcia uchwały jest pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej policjantom 

Komisariatu Policji w Zawadzkiem w celu zwiększenia ilości patroli w czasie przekraczającym normę 

określoną przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.                    

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zwiększenie porządku publicznego  oraz bezpieczeństwa 

obywateli na terenie gminy Zawadzkie w  2021 roku. 

Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały i zawartego porozumienia  wiązać się będą 

z wydatkiem w wysokości 5.000,00 zł. 

Źródłem finansowania wyżej wymienionego wydatku jest budżet Gminy Zawadzkie   na 2021 rok. 

 

 


