UCHWAŁA NR XI/62/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Na podstawie art. 7. ust 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506,) i art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.
Dz. U z 2019 poz.161, poz. 81, poz. 125, poz. 15) Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje
§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 4 500 zł (
słownie : cztery tysiące pięćset złotych ) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężnie za czas służby
przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla funkcjonariuszy komendy Powiatowej
Policji w Opocznie, realizujących zadania z zakresu prewencji.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2019 rok.
§ 3. Warunki Przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte
pomiędzy Wójtem Gminy Poświętne a Komendantem Policji w Opocznie
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poświętne, a także poprzez zamieszczenie jej treści
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust 4a pkt 1 Rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu
zawartym między organem wykonawczym gminy 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,
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.

Id: 0978D009-D4BC-46FF-B7C2-FA71E5DFFDB8. Uchwalony

Strona 1

