
Uchwała Nr  XXVII / 317 / 2009 
Rady    Gminy   Pawłowice 

  
 z dnia 24 listopada 2009 r. 

 
 
 

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XX/246/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Komisariatu Policji w Pawłowicach  

 
 
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.13 ust.4a 
ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 43 poz. 277  
z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 
 
 

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 
 
 

§ 1 
 
 

W uchwale Nr XX/246/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Komisariatu Policji w Pawłowicach zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: 
„ Przekazać kwotę: 
a/ 57.000,00 zł./słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy zł. 00/100/ na fundusz celowy Komisariatu Policji 
w Pawłowicach na rok 2009 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za 
czas służby przekraczający normę określoną art. 33 ust.2 ustawy o Policji; 
b/ 13.000,00 zł. /słownie: trzynaście tysięcy zł. 00/100/ na bieżące funkcjonowanie / w tym remonty / 
Komisariatu Policji w Pawłowicach”. 
 

§ 2 
 

  
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

                                                                             
 § 3 

 
 
Wykonanie uchwały   powierza się   Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 
 

§ 4 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                               
 
                                                 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały   
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XX/246/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Komisariatu Policji w Pawłowicach  
 
                         
 

Stosownie do zapisów art. 13 ust. 4a Ustawy o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz.277 z zm.) 
Rada Gminy może przekazać środki finansowe stanowiące dochody własne gminy dla Policji                         
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 
33 ust.2.  
Środki na ten cel zostały zabezpieczone w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa” rozdz. 75404 „Komenda Wojewódzka Policji” § 3000 – wypłaty jednostek na 
fundusz celowy.  
W związku z koniecznością szybkiego usunięcia usterki dachu budynku Komisariatu Policji w 
Pawłowicach Komendant KP w Pawłowicach zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o wyasygnowanie 
środków finansowych w kwocie 3000 zł. z środków przeznaczonych na służby ponadnormatywne, 
określonych w porozumieniu Or-2222/12/2009. 
 
 


