Projekt

UCHWALA NR
RADY MIASTA KĘDZIERZYN -KOŹLE
z dnia 2020 r.
w sprawie przekazania policji

środków

finansowych

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 usl. 4a pkt l ustawy z.dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.
z 2020 r. poz. 360 i 956) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Kędzierzyn -Koźle środki finansowe dla Komendy
Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 40000,00 zł (slownie:
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas srużby
przekraczającej normę określoną wart. 33 ust. 2 ustawy o Policji .

§ 2. Srodki finansowe, o których mowa w § l, zostaną przekazane ze środków budżetu Gminy na 2020 r.
§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z Komendantem Powiatowym Policj i w Kędzierzynie-Koźlu.
§ 4. Wykonanie
§ 5.
Urzędu

uchwały

powierza się Prezydenlowi Miasta Kędzierzyn-Kożle.

Uchwała wchodzi w życie
Miasta Kydzicrzyn -Koźlc w

z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta

Kędzierzyn-Koźle.
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Uzasadnienie
Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu pismem nr FC.237.5.2020 z dnia 8.07.2020 r. zwrócił
się do Prezydenta M'iasta o przyznanie dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zl. na Fundusz Wsparcia Policji dla
Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu z prLcznaczeniem na rekompensalę pieniężną dla
funkcjonariuszy za czas służby przekraczający nOJmę określoną wart. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia o
Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360).
Środki finansowe przekazane będą na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną
za czas służby policjantów przekraczających nonnę określoną wart. 33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji .

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

Uchwała wywołuje

skutki finansowe

określone

w§l

uchwały.
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