Projekt
z dnia 24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR V/.../2019
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2018r., poz. 2399 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przekazać w 2019 r. Policji środki finansowe w wysokości 28 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem
tysięcy złotych 00/100 brutto) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2067 ze zm.),
w związku z organizacją dodatkowych patroli na terenie Gminy Michałowice przez Komendę Powiatową Policji
w Krakowie i Komisariat Policji w Zielonkach.
2. Zobowiązania finansowe Gminy Michałowice wynikające z niniejszej uchwały zostaną pokryte z dochodów
własnych Gminy Michałowice w ramach budżetu Gminy Michałowice na rok 2019.
§ 2. 1. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych i zasady rozliczenia środków, o których mowa
w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Michałowice
a Komendantem Powiatowym Policji w Krakowie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia powyższego porozumienia.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały zapewni możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice
a Komendantem Powiatowym Policji w Krakowie dotyczącego dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy
Michałowice. W ich trakcie funkcjonariusze będą kontrolować nieruchomości pod względem sanitarnym,
porządkowym oraz w zakresie przestrzegania zakazu termicznego przekształcania odpadów oraz zapisów
uchwały antysmogowej dla woj. małopolskiego. Działanie takie przyczyni się do poprawy jakości środowiska
oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy.

Id: 86F940C1-7147-4E4A-9DAD-264AFA319B9F. Projekt

Strona 1

