
UCHWAŁA NR LXVIII/577/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie przekazania przez Gminę Drezdenko środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 

służby ponadnormatywnej dla policjantów KPP w Strzelcach Kraj.

Na podstawie art.13 ust. 4a pkt 1 i 2 oraz ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2067 ze zm.) i uchwały nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej Drezdenko z dnia 20 grudnia 2017 r. 
dotyczącej uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2018, uchwala się co następuje:

§ 1. Przekazuje się na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. środki 
finansowe w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na rekompensatę 
pieniężną dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich za czas służby ponadnormatywnej 
pełnionej na terenie gminy Drezdenko.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane z budżetu Gminy Drezdenko na 2018 rok.

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych oraz sposób ich rozliczenia określi Porozumienie zawarte 
z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenaka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Kraj. zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego z

przeznaczeniem na dodatkowe służby ponadnormatywne na terenie naszej gminy. Podpisanie porozumienia

pozwoli na przekazanie w/w środków finansowych, m.in. na rekompensatę pieniężną za czas służby

przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, w związku z pełnieniem dodatkowych

służb patrolowych, tzw. służb ponadnormatywnych dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w

Strzelcach Kraj., którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta i gminy

Drezdenko.
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