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UCHWALA NR
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przekazania policji

środków

finansowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.!) oraz art. 13 usl. 4a pkt I ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. O Policji
(Dz.U. Z 2019 r. poz. 161,z późn. zm.') Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ l. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Kędzierzyn-Koźle środki finansowe dla Komendy
Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 30000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy zlotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby
przekraczającej normę określoną wart. 33 usl. 2 ustawy o Policji.
§ 2. Środki finansowe,

O których

mowa w § I, zostaną przekazane ze środków budżetu Gminy na 2019 r.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez
Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle z Komendantem Powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

Kędzierzyn-Koźle.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle.

podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci lntranet Urzędu Miasta
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 125 i 1091

Strona I

Uzasadnienie
Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu pismem nr FC.237.3.2019 z dnia 1.07.2019 r. zwrócił
do Prezydenta Miasta o przyznanie dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł. na Fundusz Wsparcia Policji dla
Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla
funkcjonariuszy za czas służby przekraczający' normę określoną wart. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia o
Policji (Dz.u. z 2019 r. poz. 161).
się

Środki finansowe przekazane będą na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną
za czas służby policjantów przekraczających normę określoną wart. 33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji.

Zgodnie z art.13 ust. 4a pkt I ww. ustawy zostanie zawarte stosowne porozumienie Prezydenta Miasta
z Komendantem Powiatowym Policji w Kędzierzynie-Koźlu o przekazaniu środków
finansowych, które musi być poprzedzone lIchwalą Rady Miasta.
Kędzierzyn-Koźle

Uchwala

wywołuje

skutki finansowe

określone
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uchwały.
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Strona 2

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Kędzierzyn-Koźle,

I,
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lipca 2019 r.•

FC.237.3.2019
DK 54539/19
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Pani
Sabina Nowos~elska
Prezydent Mi&sta

' ~~e~ ")ffi50 Kędzierzyna-Koźla

Zwracam się z prośbą o przeznaczenie kolejnej kwoty 40 000,00 zł na Fundusz
Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlą Środki finansowe
zostaną przeznaczone na rekompensatę pieni ężną dla funkcjonariuszy za czas służby
przekraczający normę określoną wart. 33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.
U. z 2019 r. poz.l61, z późn zm.). Funkcjonariusze policji będą realizować zadania na terenie
miasta Kędzierzyna-Koźla. Otrzymane · środki w dużej mierze umożliwią realizację zadań
":' zakresie:
- ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi
te dobra,
- ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, tym zapewnienie spokoju w miejscach
.publicznych,
- kontrolę przestrzegania przepisów porządkOWych i administracyjnych związanych
z działalnością publi czną lub obowiązujących w miej scach publicznych,
- zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec
Sprawców przestępstw i wykroczeń.
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Wyk 2 egz.
Egz. Nr 1 - adresat

Egz. Nr 2 - ala

Komenda Powia towa Pol icj i w
47-220 Kędzi e rzyn - Ko ź le

ul. Woj ska Polskie go 18

K ędzierzynie-Koźlu

tel. 77 472 46 02. tel. resort863 42 02
rax 77 472 46 4!i. rax resort 863 42 45

komendant.kk@op.policja.gov.pl
www,kedzierzyn-kozle.policja.gov.

