


-PROJEKT- 

 

UCHWAŁA NR XXXV/…../18 

RADY GMINY NAREW 

z dnia ….. marca 2018 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji 

w Hajnówce. 

 

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

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Przekazać środki finansowe z dochodów własnych Gminy Narew w wysokości 

2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za czas służby 

przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy 

Powiatowej Policji w Hajnówce, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na 

terenie Gminy Narew 

 

§ 2. Warunki przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, określi 

porozumienie zawarte przez Wójta Gminy Narew z Komendantem Powiatowym Policji w 

Hajnówce. 

 

§ 3. Źródłem finansowania wydatku, o którym mowa w § 1, są środki zaplanowane 

w budżecie Gminy na 2018 rok w dziale 754, rozdziale 75405, § 2300. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Aneta Leonowicz 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom 

samorządu terytorialnego uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, 

modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/167/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok, zmienioną uchwałami Rady Gminy 

Narew Nr XXXIV/175/18 z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr XXXV/...../18 z dnia 28 marca 2018 r. w 

budżecie została zaplanowana dotacja dla Policji w wysokości 2 500,00 zł (dział 754 rozdział 

75405, § 2300) z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby prewencyjnej przekraczającej 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. 

Organizację ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej Policji w Hajnówce. 

Utworzenie i skierowanie do pełnienia służby prewencyjnej na terenie Gminy Narew 

dodatkowych, umundurowanych patroli znacznie podniesie i zapewni bezpieczeństwo 

mieszkańców gminy. 

Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych dla Policji oraz zasady 

rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendą 

Powiatową Policji w Hajnówce, a Gminą Narew. 

Do zawarcia umowy w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Hajnówce na ten cel, ujętych w budżecie Gminy Narew na 2018 rok 

niezbędne jest podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały. 

 

 

 
























































