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w sprawie przekazania Policji w 2019 r. środków finansowych
za osiągnięciaw służbie dla policjantów z l(omendy Powiatowej

'ruszkowie

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 51 1) oraz art. 13 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ) uchwala się, co następuje:

$ 1. Przekazuje się w 2019 r. z dochodów własnych Powiatu Pruszkowskiego środki
finansowe

dla

Policji

w wysokości

10 000,00 zł

(słownie:

dziesięć

tysięcy

złotych)

z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy
Powiatowej Po[icji w Pmszkowie, rea]izującychzadaniaz zakresusłużby prewencyjnej.

$ 2. Na pokrycie wydatków, o których mowa w $ 1, zostały zarezerwowaneśrodki
finansowe w budżecie Powiatu Pmszkowskiego na 2019 r. dział 754, rozdział 75404, $ 2300.

$3. Warunki przekazaniaśrodków finansowych,o których mowa w $ 1, określi
porozumienie zawarte przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego z Komendantem Powiatowym
Policji w Pruszkowie.
$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie przekazania Policji w 2019r. środków finansowych na nagrody
za osiągnięciaw służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

W dniu 24 lipca obchodzonejest święto Policji. Jestto okazja do dokonaniaocenypracy
policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pmszkowie oraz ewentualnegonagrodzenia

tych, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu
Pruszkowskiego

W Komendzie Powiatowej Policji w Pmszkowie pełnią służbę policjanci osiągający
bardzo dobre efekty w działalności służbowej .
Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, samorząd

posiadamożliwości prawne przekazaniaśrodków finansowych na nagrody dla policjantów.

W związku z powyższymzasadnejest przeznaczenie
kwoty w wysokości10000zł
(słownie:

dziesięć tysięcy złotych) na nagrody pieniężne dla policjantów

osiągających

najlepsze wyniki w .służbie. Kwota na ten cel została zabezpieczona w budżecie Powiatu

zkowskiego na.gśllŚ?4&. (finansowanie kwota: 10 000 zł; dział: 754, rozdział: 75404
Ę: 2300).

Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Bezpieczeństwo i równość szans'' ,,Strategii

Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015-2025.Aktualizacja 2017.". (uchwała
nr XL[V/376/2018 Rady Powiatu Pmszkowskiegoz dnia 24 ]cwietnia 2018 r. w sprawie

przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego:Strategia Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 20 15-2025. Aktualizacja 2017). Realizacja uchwały przyczyni się do

osiągnięciacelu pn. ,,Podniesienieskutecznościsłużb ratunkowych, aby szybko i skutecznie
nieść mieszkańcom pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia"
S

TA

STA
+

Krzysl

'l##za

