
                                                                                           DRUK NR 7/LII            
UCHWAŁA NR……………. 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia ………………. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 

1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 

poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 171, poz. 1016, Nr 

230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 908, poz. 664, poz. 951, poz. 1529, poz. 627, z 2013 r. 

poz. 628, poz. 675, poz. 1351, poz. 1635, z 2014 r. poz. 24, poz. 486, poz. 1650, 

poz. 502, poz. 538, poz. 616), uchwala się, co następuje: 

§1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Gryfino środki finansowe dla Policji  

w wysokości 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) na Fundusz Wsparcia Policji,  

z przeznaczeniem częściowego dofinansowania wyżywienia funkcjonariuszy  Policji 

spoza stanu osobowego KPP w Gryfinie, pełniących służbę na terenie Miasta i 

Gminy Gryfino. 

§2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu 

na 2014 r. 

§3. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z Komendantem Wojewódzkim Policji w 

Szczecinie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

                               

PRZEWODNICZĄCY RADY 

                              Mieczysław Sawaryn 

 

U Z A S A D N I E N I E 



 Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie środków 

finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie z przeznaczeniem 

częściowego dofinansowania wyżywienia funkcjonariuszy Policji spoza stanu 

osobowego KPP w Gryfinie, pełniących służbę na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 

Działania Policji mają wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej Gminy Gryfino 

poprzez działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i 

integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub 

słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków, ataków oraz innych 

zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie oraz w znacznym stopniu 

zapobiec sytuacji kryzysowej wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa 

ludzi, mienia i środowiska. Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, 

między innymi sprawy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

oraz zapisem ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć 

w pokrywaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

Policji. W ślad za tym zostanie podpisanie porozumienie, pomiędzy Burmistrzem 

Miasta i Gminy Gryfino a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, które 

określi warunki przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w 

Gryfinie. 

Sporządził: 
 
Jacenty Skwarzyński 
 
 
 
 
 
 
 


