UCHWAŁA Nr ...........................
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia ………………………….

PROJEKT

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2013 r. - poz. 594, poz. 645, 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) 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; z 2012r. poz.
908, poz. 664, poz. 951, poz. 1529; z 2013 r. poz. 628, poz. 675, poz. 1351, poz. 1635, poz. 1650; z 2014 r. poz.
24, poz. 486, poz. 502, poz.538, poz. 616, poz.1199, poz. 1822 ) , Rada Miejska w Głogówku uchwala, co
następuje :

§1
Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości
10.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający
normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Komendy Powiatowej w Prudniku z
przeznaczeniem dla policjantów Komisariatu Policji w Głogówku, którzy realizują zadania z
zakresu służby prewencyjnej.
§2
Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu gminy na
2015 rok.
§3
Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza
Głogówka z Komendantem Powiatowym Policji w Prudniku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Mieczysław Hołówko

Uzasadnienie do projektu uchwały .
Komendant Powiatowy Policji w Prudniku zwrócił się do Burmistrza Głogówka ( pismo z dnia
5 grudnia 2014 r.) o dofinansowanie dodatkowych patroli w ramach służb
ponadnormatywnych deklarując służbę w patrolach pieszych i zmotoryzowanych
realizowane przez mundurowych funkcjonariuszy policji w III zmianowym systemie służby.
Środki zabezpieczono w budżecie Gminy Głogówek na 2015 rok – zał. nr 8 .

