
 

 

 

 
 
 

UCHWAŁA Nr……………….. /2015 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia  ...................... 2015 roku 
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem 

narekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, 
oraz nagrody za osiągnięcia w służbie. 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.), w związku z 
art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Postanawia się przekazać Policji w 2016 r. środki finansowe w wysokości 115.000,00 zł 
(słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną           
za ponadnormatywny czas służby dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu 
służby prewencyjnej, na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz na nagrody              
za osiągnięcia w służbie. 
 

§ 2 
 

1. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu 
na 2016 r.  

2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte między 
Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prezydentem 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
                                                           
                                                           § 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
 

W celu zwiększenia i zapewnienia  bezpieczeństwa mieszkańców miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, zaproponowano wzorem poprzednich lat , kontynuację w 

2016 roku służb ponadnormatywnych , w ramach tzw. dodatkowych patroli 

policyjnych . Planowane  jest wystawienie  dwuosobowych patroli policyjnych , a w 

uzasadnionych przypadkach wystawienie ponadnormatywnych dwuosobowych 

patroli wykorzystujących pojazdy służbowe i rowery; czas trwania patrolu  5 lub 8 

godzin ). W dni robocze planowane jest wynagrodzenie policjanta  

w kwocie  1 2 5  zł,  a w święta i w dniach zabezpieczania imprez masowych o 

podwyższonym ryzyku   2 0 0  zł  brutto za jeden patrol ). Środki finansowe z 

przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny 

czas służby oraz nagrody za ewentualne osiągnięcia w służbie,  zostały 

zabezpieczone w budżecie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 r. w kwocie  

115,000,00 zł ( słownie:   sto piętnaście  tysięcy zł ). 

Na podstawie ewentualnie przyjętej uchwały  w sprawie przekazania Policji 

środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów 

za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie,  zostanie 

zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego a Komendantem Miejskim Policji  

w Piotrkowie Trybunalskim. Środki finansowe za ponadnormatywny czas służby, 

będą przekazywane Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim,  poprzez 

Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, w ramach Wojewódzkiego Funduszu 

Wsparcia Policji. 

 

W świetle powyższego, celowe jest podjęcie uchwały o ewentualnej 

kontynuacji ponadnormatywnych patroli w 2016 roku na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

 

 

 


