
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie przekazania środków dla Policji w 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity : Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 ze zmianami1)) oraz art.13  ust. 4a pkt 1 i 2 ustawy o Policji  (j.t. Dz. 
U. z 2011 r. nr 287 poz. 1687 z późn. zmianami2)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje: 

§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Gdynia środki finansowe dla Policji z przeznaczeniem 
na: 

1) rekompensatę pieniężną na czas służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy z dn. 04.04.1990 
o Policji (Dz. U. 2011.287.1687 j.t. ze zmianami); 

2) nagrody za osiągnięcia w służbie.

§ 2. Środki o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2013 r. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

1) Dz.U.2001.142.1591;  zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, 
Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, 
poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 
173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, 
Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; 
z r.2012, poz.567; z r.2013, poz.153

2) Dz.U.2011.287.1687;  zm.: Dz.U. z r.2011 Nr 171, poz.1016, Nr 230, poz.1371; z r.2012, poz.908 i 664 i 951 i 1529
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UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy finansowego wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłaceniem służb patrolowych  
policjantów w ponadnormatywnym czasie.  Duża ilość wakatów w gdyńskim garnizonie Policji, a jednocześnie 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na administrowanym terenie wymaga pracy policjantów 
w ponadnormatywnym czasie. Uchwala dotyczy również wynagradzania funkcjonariuszy za wzorowe pełnienie 
obowiązków i osiągnięcia w służbie.  Realizację  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta w ramach 
możliwości budżetowych. 
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