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Uchwała Nr 121/XX/08
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie przekazania
Wsparcia Policji

środków finansowych na Wojewódzki Fundusz

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 1 ) oraz art. 13 ust.3, ust. 4a pkt.1,
ust. 4e, 4f, 4g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43,
poz. 2772) uchwala, co nast ępuje:
§ 1. Przekaza ć na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji prowadzony
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy:
a) kwotę 6000 złotych (słownie: sze ść tysięcy) z przeznaczeniem
na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczaj ący normę określoną w art. 33
ust. 2 ustawy o Policji,
b) kwotę 2000 złotych (słownie: dwa tysi ące) z przeznaczeniem na zwi ększenie
przyznanych limitów paliwa dla Posterunku Policji Wodnej w Koronowie.
§ 2.1. Upoważnić Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zawarcia z Komendantem
Miejskim Policji w Bydgoszczy porozumienia okre ślaj ącego zasady przyznania
i rozliczenia środków finansowych o których mowa w § 1 pkt. a.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zawarcia z Komendantem
Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy umowy okre ślaj ącej zasady wykorzystania
i rozliczenia środków finansowych o których mowa w § 1 pkt. b.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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(Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759 z pó źn. zm .)
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(Dz.U. z 2007r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170)

(

Uzasadnienie
Ustawa o Policji w art. 13 ust. 3 i ust. 4a dopuszcza mo żliwość przekazania
przez Radę Powiatu na warunkach okre ślonych w porozumieniu zawartym mi ędzy
organem wykonawczym powiatu, a Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy
oraz w umowie zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy
środki finansowe z przeznaczeniem na:
rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczaj ący okre śloną w art.33 ust.2
ustawy normę czasu pracy,
pokrywanie wydatków remontowych i zakup niezb ędnych towarów oraz us ług.
W Powiecie Bydgoskim corocznie organizowana jest akcja „Bezpieczne
wakacje" obejmuj ąca działania służb, straży, jednostek samorz ądu terytorialnego
ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa wypoczywaj ących osób dorosłych oraz
dzieci i młodzieży. W bieżącym roku działania te po raz kolejny samorz ąd
powiatowy pragnie wzbogaci ć poprzez przekazanie

środków finansowych

na dodatkowe patrole Policji w okresie wakacyjnym, zw łaszcza weekendowym.
Drugą formą wsparcia jest dofinansowanie zakupu paliwa dla sezonowego
Posterunku Policji Wodnej w Koronowie.
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