Projekt
z dnia 01 czerwca 2015 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji
z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechłoNakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2015 r. w wymiarze przekraczającym normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie
pełnienia patroli
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.)1), w związku z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.)2)
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. 1. Przekazuje się kwotę w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z czego:
1) 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla
policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło;
2) 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla
policjantów podejmujących służbę na akwenie Zielona w Kaletach;
3) 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów.
2. Środki finansowe wymienione w pkt. 1 stanowią dochód własny Powiatu i przeznaczone są dla Komendy
Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
§ 2. Szczegółowe warunki przekazania oraz zasady rozliczenia środków finansowych zostaną określone
w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Policją.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1) Przepisy
2) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072;
wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2015 r. poz. 21, poz. 529.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 06 kwietnia1990 roku o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
355 z późn. zm.) Rada powiatu może przekazać Policji na warunkach określonych w porozumieniu zawartym
między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe
stanowiące dochody własne powiatu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający
normę określoną odrębnymi przepisami.
Powyższy zapis stanowi podstawę do sfinansowania dodatkowych patroli Policji nad Jeziorem ChechłoNakło oraz nad akwenem Zielona w Kaletach w dni weekendowe w sezonie wakacyjnym 2015 r.,
o co zwrócił się pismem nr ZW-1654/15 z dnia 14.05.2015 r. Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich
Górach.
Jezioro Chechło-Nakło jest zbiornikiem wodnym usytuowanym na terenie Powiatu Tarnogórskiego, gdzie
w sezonie letnim wypoczywa największa rzesza nie tylko mieszkańców Powiatu ale i turystów spoza Powiatu
Tarnogórskiego, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu wzrost bezpieczeństwa osób tam
wypoczywających. Jedną z form mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Jeziora to finansowanie
dodatkowych służb policjantów, które są pełnione w dni weekendowe w patrolach dwuosobowych. Zgodnie
z zapisami przygotowanego porozumienia, patrole piesze i zmotoryzowane w składach dwuosobowych będą
pełnione w dni weekendowe, natomiast stopień ich natężenia i godziny pełnienia zostaną ustalone m.in. w oparciu
o bieżące analizy zagrożeń i ryzyka, warunki pogodowe, imprezy masowe/niemasowe we wskazanym terenie oraz
inne istotne informacje.
W roku bieżącym po raz pierwszy również zostaną wystawione patrole nad akwenem Zielona
w Kaletach, gdzie w dni letnie przyjeżdża coraz więcej osób z terenu Powiatu i nie tylko.
W swoim piśmie Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach zwrócił się z prośbą
o dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozów, które zostaną użyte do pełnienia ww. służb.
Na powyższe zadania Powiat posiada środki finansowe zabezpieczone w budżecie w dziale: 754, rozdział
75404, § 3000.
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