
Projekt

z dnia  6 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.
z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz.1948) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1782, zm. z 2015r. poz. 2023, zm. z 2016r. poz. 1955, poz. 1948, zm. z 2017r. poz. 244) 
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Lewin Brzeski środki finansowe dla Policji w wysokości 
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dla Policjantów 
Komisariatu w Lewinie Brzeskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane ze środków budżetu na 2017 rok.

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza 
z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Przedkłada:

Wydział Oświaty Burmistrz Lewina Brzeskiego

i Spraw Społecznych
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Uzasadnienie

Art.13. ust. 3  ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu 
terytorialnego uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych 
oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla 
ich potrzeb towarów i usług.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski wiąże się z zabezpieczeniem środków na 
sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.

Przy opracowaniu dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszane 
przez władzę samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy.

Podstawą przekazania środków dla Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane
z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu, regulujące zasady przekazywania środków.

Przygotował:

Wydział Oświaty

i Spraw Społecznych
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