UCHWAŁA NR XLIX/574/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za
czas służby przekraczający ustawową normę
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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji
w Piekarach Śląskich w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów Komendy Miejskiej
Policji w Piekarach Śląskich, którzy realizować będą zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Piekary Śląskie.
§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Prezydenta Miasta
Piekary Śląskie z Komendantem Miejskim Policji w Piekarach Śląskich.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, Rada Miasta może przekazać środki finansowe
przeznaczone na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby funkcjonariuszy przekraczający ustawową
normę określoną przepisami prawnymi. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Miasta oraz
skuteczność działań Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, przyznaje się środki na pokrycie
kosztów ponadnormatywnego czasu służby.
W porozumieniu pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary Śląskie a Komendantem Miejskim Policji w
Piekarach Śląskich zostaną określone warunki przekazania środków finansowych, jak również sposób ich
rozliczenia. Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich przedstawi dokumenty potwierdzające wypłatę
wynagrodzenia za okres ponadnormatywnej służby dla piekarskich policjantów.
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