
UCHWAŁA NR X/71/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się z budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 roku Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji, 
którego dysponentem jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach akcji 
„Sponsoring 2019”, dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków, określone zostaną 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego a Komendantem Wojewódzkim Policji 
w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki
organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć
w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów
i usług. Na mocy ustawy o Policji utworzony został Fundusz Wsparcia Policji. Środki finansowe uzyskane
przez Policję są przychodami funduszy odpowiednio: centralnego, wojewódzkiego oraz Szkół Policji.
Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą do Starosty Rawskiego
o dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.
Współfinansowanie przez Powiat Rawski zakupu samochodu na potrzeby tut. Komendy poprawi skuteczność
działania Policji, a tym samym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wobec powyższego
podjęcie uchwały jest w tym stanie prawnym i faktycznym uzasadnione i celowe. Niniejsza uchwała będzie
podstawą do podpisania porozumienia i przekazania środków finansowych na rachunek Wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia Policji.
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