
 

 

                                                                                                                        

 
 
 

UCHWAŁA Nr …. /…./2016 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia  …  grudnia  2016 roku 
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na 

rekompensatę 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 2017 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 2017 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 
 
 

 Dla podpisania stosownego porozumienia przez Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim 

konieczna jest Uchwała Rady Miasta.  

W celu zapewnienia ciągłości patrolowania celowe jest podjęcie uchwały o 

ewentualnej kontynuacji ponadnormatywnych patroli pieszych w 2017 roku. 

W projekcie budżetu na rok 2017 przewidziano kwotę o której mowa w uchwale, to 
jest 115.000,00zł. W ramach tej kwoty od miesiąca stycznia służbę w mieście 
pełniłyby dodatkowe patrole składające się z funkcjonariuszy KM Policji w Piotrkowie 
Trybunalskim zwane patrolami ponadnormatywnymi. Za ponadnormatywną 
pięciogodzinną służbę patrolową policjant otrzymywałby odpowiednio 125zł brutto w 
dni robocze, a w niedzielę i święta oraz podczas zabezpieczenia imprez masowych o 
podwyższonym ryzyku i dodatkowo w dniach uzgodnionych pomiędzy stronami 200zł 
brutto.  
 
W ramach porozumienia Komendant KM Policji w Piotrkowie Trybunalskim 
zobowiązuje się do: 
 
1) dyslokacji służb ponadnormatywnych zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewentualnymi wnioskami Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz obywateli;  

2) wystawienia w okresie objętym Porozumieniem  ponadnormatywnych, 
dwuosobowych patroli pieszych w tygodniu, pełniących służbę zgodnie z 
przyjętym planem dyslokacji; 

3) w uzasadnionych przypadkach wystawienie ponadnormatywnych dwuosobowych 
patroli wykorzystujących pojazdy służbowe i rowery;                                                                           

4) ustalenia w zakresie liczby wystawionych patroli mogą ulec zmianie po uprzednim 
uzgodnieniu przez strony Porozumienia; 

5) zapewnienia właściwej kontroli i nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem służb         
ponadnormatywnych. 

 
 

 


