
Uchwała Nr XXIX / 334 / 2010  
Rady Gminy Pawłowice 

  
 z dnia 05 stycznia  2010 r. 

 
 

w sprawie : przekazania środków finansowych dla Policji . 
 
 
        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 
 

Przekazać  kwotę  :  
a) 60.000,00 zł. ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł  00/100) na fundusz celowy Policji na rok 

2010 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas 
służby przekraczającej normę określoną  w art. 33 ust 2 ustawy o policji. 

b) 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na bieżące funkcjonowanie 
Komisariatu Policji w Pawłowicach.  

 
§ 2 

 
Upoważnić Wójta do zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie  w sprawie 
warunków  przekazania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 1.  
                                                                             

 § 3 
  

Środki finansowe określone w § 1 pochodzą z dochodów własnych zabezpieczonych w budżecie 
Gminy Pawłowice na 2010 r. 
 

§ 4 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie do Uchwały   Nr XXIX/334/2010 
w sprawie : przekazania środków finansowych dla Policji. 

 
                        Na podstawie  art.13 ust. 4a Ustawy o Policji ( Dz. U.  Nr 43 z 2007 roku poz. 277 
z późniejszymi zmianami) 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. 
 
W ramach ponadnormatywnego czasu służby policji realizowane będą zadania prewencyjne 
polegające w szczególności na ; 
   1) patrolowaniu w formie patroli pieszych i zmotoryzowanych miejsc o największym zagrożeniu 
przestępczością, patologiami i zdarzeniami negatywnie wpływającymi na porządek i bezpieczeństwo 
Gminy, 
  2) czuwaniu nad przestrzeganiem porządku w ruchu drogowym w zakresie wynikającym z przepisów 
o ruchu drogowym, 
  3) przeprowadzeniu własnych  i zleconych przez Gminę kontroli przestrzegania przez mieszkańców 
przepisów miejscowych o utrzymaniu w czystości i porządku na terenie Gminy oraz przepisów 
porządkowych zawartych w innych aktach prawnych, 
 4) dokonywaniu sprawdzeń zlokalizowanych na terenie Gminy punktów skupu metali kolorowych pod 
kątem prawidłowości prowadzenia rejestru, 
 5) zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprez i uroczystości organizowanych przez 
Gminę, 
 6) wykonywaniu innych doraźnie zleconych przez Gminę zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
 
 
Środki na w/w cel zostały zabezpieczone w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa” rozdz. 75404 „Komenda Wojewódzka Policji” § 3000 – wypłaty jednostek na 
fundusz celowy.  
 
 
 

 

 


