Projekt nr 11
z dnia 3 stycznia 2014 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Krapkowic

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594) oraz art.13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz.1687, Nr 171,
poz.1016, Nr 230, poz. 1371; Dz. U. z 2012r., poz.908) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Krapkowice środki finansowe dla Policji w wysokości
20.000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby,
przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komendy Powiatowej Policji
w Krapkowicach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane w oparciu o porozumienie zawarte przez
Burmistrza Krapkowic z Komendantem Powiatowym Policji w Krapkowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

Id: C6604FB5-22AD-45C2-AB38-1D4AA24570D8. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 4a Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. rada gminy może przekazać na
warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy organem wykonawczymgminy a właściwym
komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne gminy,dla Policji z
przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2.
Podjęcie powyższej uchwały ma na celu zwiększenie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
terenie miasta i gminy Krapkowice.
Sporządziła: Karina Giza
Podinspektor d/s budżetowo-finansowych
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