
UCHWAŁA NR XXX/211/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz.art.13 ust.3 i ust.4a  pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz.1782 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Świebodzice zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za 
czas służby ponadnormatywnej policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz podległych 
komisariatów, którzy będą realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy 
Świebodzice.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
Budżetu Gminy Świebodzice na rok 2017 w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 3. Warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą 
Świebodzice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

W uchwale Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2017 przewidziano 10 tysięcy złotych
z przeznaczeniem na pomoc dla Policji. Kwota ta jest przeznaczona na zorganizowanie dodatkowych
patroli w ramach działań prewencyjnych przez Komendę Powiatową Policji na terenie Miasta
Świebodzice. Dziania takie mają na celu zapobieżenie przestępstwom, w szczególności przestępstwom
pospolitym i czynom chuligańskim. Zwiększona liczba patroli policyjnych przyczyni się do
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Pozwoli również na szybsze podjecie działań
w przypadkach łamania prawa. W celu realizacji uchwały zostanie zawarta umowa.
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