
UCHWAŁA NR XXXII/222/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przekazania w 2013 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej celem wykonania parkingu przy budynku komisariatu 

Policji w Krośniewicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 3 i 4e pkt 2 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z 2012 r. poz. 664, poz. 908, 
poz. 951, poz. 1529) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi, środki finansowe w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 
z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej celem wykonania parkingu przy budynku komisariatu Policji 
w Krośniewicach 

§ 2. Na pokrycie wydatków, o których mowa w § 1, zostały zarezerwowane środki finansowe 
w budżecie Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy, upoważniając go do zawarcia 
stosownego porozumienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXII/222/13 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 maja 2013 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji, gmina może przekazać środki finansowe przeznaczone na 
pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz uczestniczyć 
w kosztach utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupie 
niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.  Mając na względzie dobro wspólne mieszkańców 
Gminy Nowe Ostrowy związane z poprawą bezpieczeństwa, a także stworzenie odpowiednich 
warunków i możliwości  pracy funkcjonariuszom Policji w budynku Komisariatu w Krośniewicach 
przekazanie środków wymienionych w uchwale jest zasadne. W porozumieniu zostaną określone 
warunki przekazania środków finansowych, jak również sposób ich rozliczenia.
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