
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 , 2 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2013.594 )1); art.13 ust.4, 4a , 4b, 4f, art. 33 ust 2 ustawy z dnia 04.04.1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. 
2011.287.1687 z późn.zm.2)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. 

W ramach limitu określonego w budżecie Miasta na 2015 r. na wspieranie działań gdyńskiej Policji, środki 
finansowe w wysokości 18 000,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

1) rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby prewencyjne - 10 000,00 zł

2) nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie - 8 000,00 zł

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Dz. U. z 2013 r. poz. 594;  zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072
2) Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687;  zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1371; z 2012 r. poz. 627, 664, 

908, 951, 1529; z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635, 1650; z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1199, 1822
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Uzasadnienie

W  związku z art.13 ust. 4a  ustawy z dnia 04.04.1990 r. o Policji  (j.t. Dz.U. 2011.287.1687 z późn.zm.) 
wyłącznie rada gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem 
wykonawczym gminy a właściwym komendantem Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne gminy dla 
Policji z przeznaczeniem na:

1)  rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2;

2)  nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend 
powiatowych(miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W budżecie Miasta na 2015 r. przyznano na wspieranie działań Policji  limit w wysokości  razem 70 tys. zł. 
z czego  niniejszą uchwałą  kwotę 18.000,00 zł , przeznacza się  na realizację w/w zadań.

Pozostała kwota limitu przeznaczona na wspieranie działań Policji w wysokości 52 000 zł zostanie 
zrealizowana na zadania zgodnie z zapisem art. 4 f ustawy o Policji (wydatki inwestycyjne, zakup usług i towarów).

Ogółem : Dotacja dla Policji zgodnie z uchwalonym budżetem w roku 2015 będzie realizowana z następującej 
klasyfikacji budżetowej:

1) Komendy Wojewódzkie Policji, Wspieranie działań Policji

dz. 754 rozdz. 75404 - § 3000 – 27  000,00

2) Komendy Wojewódzkie Policji, Zakup samochodu dla KMP

dz. 754 rozdz. 75404 - § 6170 – 43  000,00
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