
UZASADNIENIE 

 

 

 Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim nadzorując i częściowo realizując zadania ujęte w Programie 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

występującym pod nazwą „Bezpieczne Miasto 2008”, przedłoŜył Prezydentowi Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego wniosek o wprowadzenie w nim kilku istotnych zmiany. I tak: 

1) w zadaniu o nazwie „Zakup psa patrolowo – tropiącego z akcesoriami”, w kolumnie  

o brzmieniu „środki finansowe”, naleŜy wykreślić dotychczasowy zapis o treści „wg 

budŜetu U.M.”, zastępując go nowym tj. „środki własne Policji”. 

2) wpisanie nowego zadania o brzmieniu „Dofinansowanie zakupu sprzętu 

multimedialnego dla KMP w Piotrkowie Trybunalskim”, ze wskazaniem przyznania na 

jego realizację z budŜetu miasta Piotrkowa Tryb. środków finansowych w formie dotacji, 

w wysokości 3.700,00 zł brutto;  

powyŜsze zmiany wynikają z prośby Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie 

Trybunalskim, skierowanej do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 

podstawie pisma znak ZW-PK-0151/36/08/KP z dnia 8 kwietnia 2008 roku. Komendant 

Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie w/w pisma poinformował, Ŝe 

środki finansowe na realizację zadania „Zakup psa patrolowo – tropiącego z 

akcesoriami”, ujętego w programie pn. „Bezpieczne Miasto 2008” , zapewniła w całości 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Stąd zwrócił się z prośbą, by środki finansowe  

w kwocie 3.700,00 zł brutto, zabezpieczone w budŜecie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2008 r. na realizację zadania „Zakup psa patrolowo – tropiącego z 

akcesoriami”, przeznaczyć w całości na zakup sprzętu multimedialnego dla KMP w 

Piotrkowie Trybunalskim ( sprzęt obejmuje projektor multimedialny wraz z podsufitowym 

uchwytem do mocowania, ekran podwieszany do projektora oraz przewody i listwy 

maskujące ). 

3) w zadaniu o nazwie „Wyciągamy dzieci z bramy – Baw się latem”, w kolumnie o 

brzmieniu „środki finansowe”, naleŜy wykreślić dotychczasowy zapis o treści „wg 

budŜetu MOK + ewentualne pozyskane środki”, zastępując go nowym tj. „wg budŜetu 

U.M. dotacja dla MOK”; 

planując realizację powyŜszego zadania przez MOK w Piotrkowie Trybunalskim, 

uwzględniono pierwotnie tj. na początku roku budŜetowego przekazanie środków 



finansowych bezpośrednio do budŜetu MOK, by tym samym umoŜliwić tej instytucji 

kultury pozyskanie środków finansowych z innych, dodatkowych źródeł ( zgodnie  

z wyjaśnieniami przedstawiciela MOK w Piotrkowie Trybunalskim, środki finansowe 

ujęte w ich własnym budŜecie, zwiększały szanse na pozyskanie dodatkowych funduszy 

z innych źródeł finansowania na realizacje danego zadania ). Tymczasem wg przepisów 

ustawowych, zasadne i właściwsze jest przekazanie MOK w Piotrkowie Trybunalskim 

środków finansowych w formie „dotacji”.  

Reasumując, powyŜsze przesłanki zdecydowały o konieczności dokonania 

stosownych zmian w Programie zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, występującym pod nazwą „Bezpieczne Miasto 

2008” . 


