
UCHWAŁA NR IX/94/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Gmina Santok przekazuje środki finansowe, stanowiące dochody własne gminy, Komendzie Miejskiej 
Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby 
przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.) dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim 
oraz podległych komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy 
Santok.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu Gminy Santok na 
rok 2019 w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy 
Wójtem Gminy Santok a Komendantem Miejskim Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Santok na 2019 rok zaplanowano 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na
pomoc dla Policji. Kwota ta jest przeznaczona na zorganizowanie dodatkowych patroli w ramach działań
prewencyjnych przez Komendę Miejską Policji na terenie Gminy Santok. Działania takie mają na celu
zapobieżenie przestępstwom, w szczególności przestępstwom pospolitym i czynom chuligańskim.
Zwiększona liczba patroli policyjnych przyczyni się do zwiększenia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli. Pozwoli również na szybsze podjęcie działań w przypadkach łamania prawa. Patrole będą
obejmowały w pierwszej kolejności miejsca sprzedaży alkoholu, tereny rekreacyjne i inne tereny publiczne,
okolice gminnych placówek oświatowych, a także kontrole ruchu drogowego. W celu realizacji uchwały
zostanie zawarte porozumienie.
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