Uchwała Nr XXIX-70/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przekazania Policji środków finansowych
z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu policyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2011 r. Nr 287 poz. 1687, z późn. zm.), Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§1
Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Wołomin środki finansowe dla Policji
w wysokości 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków w postaci zakupu nieoznakowanego samochodu policyjnego.
§2
Na pokrycie wydatków, o których mowa w § 1, zostały zarezerwowane środki finansowe
w budżecie Gminy Wołomin na 2013 rok, dział 754, rozdział 75404, § 6170.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina, upoważniając go do zawarcia
stosownej umowy z Komendantem Stołecznym Policji.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Wołomin części środków finansowych
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Stołecznej Policji w
Warszawie

Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z
dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013. poz 594.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późn. zm.)
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych
gminy. W związku z tym działania gminy w zakresie zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli są traktowane jako zadania priorytetowe.
Gminie zależy na dobrej współpracy oraz osiąganiu widocznych rezultatów w tym zakresie. Proces
ten odbywa się przy zaangażowaniu nakładów i środków ze strony Gminy.
Kupno samochodu wiąże się z większą sprawnością i operatywnością funkcjonariuszy Policji w
codziennej pracy, co bezpośrednio przekłada się na komfort i poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców Powiatu Wołomińskiego.
Kierując się troską o zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy,
wnosimy o podjęcie przez Radę Miejską w Wołominie niniejszej uchwały.

