
UCHWALA NR XX/114/2008 
RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 28 MARCA 2008 r. 


w sprawie przeka,zania środków fmansowych dla Policji 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt. 1 ustawy 
z dnia 6 kwietnia ~990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), uchwala się 
co następuje: 

§1 
. . 

Przekazuje się z dochodów własnych Miasta środki finansowe dla Policji w wysokości 
7.000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za 
czas służby priekraczający normę określoną wart. 33 ust: 2. ustawy o Policji (Dz. U. z 2007 

. r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) 

§2 

Środki finansowe, o których mowa w § l zostaną przekazane ze środków biJdżetu . Miasta 
na 2008 rok . . 

. Wal'unki- przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza 
Miasta z Komendantem Powiatowym Policji w Mak6wie Mazowieckim. . 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

Uchwała wchodzi w żyde z dniem podjęcia. 

Rady Miejskiej pn~'b 
" Ireneusz eplowski 

.' 
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UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 14 i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm:) oraz art. 13 ust. 3 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), środki 

finansowe przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

jako rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 

ustawy ó Policji. 

Mając na względzie bezpieczeństwo mie~zkańców miasta oraŻ uznając skuteczność 

działań . Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, za celowe uznaje się 

dofinansowanie powyższych zadań. 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy prójekt uchwały. 
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