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UCHWAŁANR
.
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia

2017 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem towarów niezbędnych do
funkcjonowania jednostki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późno zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1782 z późno zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ l. l. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

zakupu

niezbędnych

towarów

dla

Komendy

§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem
Miasta Piekary Śląskie a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji, Gmina może przekazać środki finansowe przeznaczone na
pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych
lub remontowych oraz kosztów utrzymania
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów
i usług.
W porozumieniu pomiędzy Prezydentem Miasta 'Piekary Śląskie a Komendantem Wojewódzkim Policji
w Katowicach, zostaną określone warunki przekazania środków finansowych, jak również sposób ich
rozliczenia. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przedstawi dokumenty potwierdzające zakup
niezbędnych towarów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
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