Uchwała Nr 263/XXXVIII/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.) oraz art. 13 ust. 4a
pkt.2, ust. 4e, 4f, 4g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002r.
Nr 7, poz. 58 z późn. zm.)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co nast ępuje:

§1
Przekazać na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji prowadzony przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy kwot ę 6000 złotych
(słownie: sze ść tysięcy) z przeznaczeniem na nagrody pieni ężne dla funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wyró żniaj ących si ę wzorową prac ą
w realizacji zada ń prewencyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego.
§2
Upoważnić Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zawarcia z Komendantem Miejskim
Policji w Bydgoszczy porozumienia okre ślaj ącego zasady przyznania i rozliczenia
środków finansowych przekazanych na nagrody pieni ężne.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodniczący
Bydgoskiego
Rad Po

Henr, k Baumga

Uzasadnienie
Ustawa o Policji w art. 13 pkt. 4a dopuszcza mo żliwość przekazania przez Rad ę
Powiatu na warunkach okre ślonych w porozumieniu zawartym mi ędzy organem
wykonawczym powiatu, a Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy środki
finansowe z przeznaczeniem na nagrody za osi ągnięcia w służbie dla policjantów
właściwych miejscowo komend i komisariatów, którzy realizuj ą zadania w zakresie
służby prewencyjnej.
W Powiecie Bydgoskim prac ę w zakresie służby prewencyjnej pełni wielu
funkcjonariuszy Policji, którzy niejednokrotnie wykazuj ą się dużym
zaangażowaniem w pełnione obowiązki. Aby nagrodzi ć włożony w pełnioną służbę
wkład pracy oraz doceni ć elementy prowadzonej pracy prewencyjnej, która jest
głównym założeniem programu „Bezpieczny Powiat" Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego
przedkłada Radzie Powiatu Bydgoskiego wniosek o przekazanie na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Bydgoszczy kwotę 6 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla
funkcjonariuszy Policji.

