
UCHWAŁA NR IX/49/15 

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 10 kwietnia 2015r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem

na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Koniecpolu

Na  podstawie  art. 7 ust. 1 pkt.  14 i art. 18 ust  2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4e pkt. 2

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  o Policji  (tj.  Dz.U z 2015 r.  poz 355) Rada Miejska w Koniecpolu,

uchwala:

§ 1

Przekazuje się z budżetu Gminy Koniecpol na rok 2015 środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji

Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w Katowicach  kwotę  5.000,00  zł  (słownie  pięć   tysięcy  złotych)

z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Koniecpolu.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie przekazana ze środków budżetu na 2015 r.

§ 3

Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  I  Gminy  Koniecpol  do  zawarcia  porozumienia  z  Komendantem

Wojewódzkim Policji w Katowicach w zakresie określonym w § 1 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie

Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu pismem z dnia ……. 2015r. r. zwrócił się z prośbą

o udzielenie  wsparcia  finansowego,  związanego  z dofinansowaniem  zakupu  samochodu

osobowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu.

Policja  w ramach  swoich  obowiązków  zobowiązana  jest  między  innymi  do  niezwłocznego

reagowania  na wszelkiego  rodzaju  zdarzenia  mające  znamiona przestępstwa lub wykroczenia,

a także niesienia  pomocy ofiarom tych zjawisk.  Niejednokrotnie  pomoc ta staje  się  utrudniona,

z uwagi na oddalone miejsca gdzie jest ona potrzebna. W celu maksymalnego skrócenia czasu

reakcji  na  zgłoszenia  lokalnych  społeczności  oraz  poprawy  bezpieczeństwa  mieszkańców

niezbędnym jest wyposażenie policjantów Posterunku Policji w Koniecpolu, obsługujących między

innymi teren miasta i gminy Koniecpol w nowy pojazd służbowy. Dlatego uważa się za słuszne

udzielenie przedmiotowego wsparcia.


