
 

    UCHWAŁA NR  ........../........./17 

         RADY MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

           z dnia ................................ 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/383/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 

listopada 2016 r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  zapobiegania  przestępczości oraz     

ochrony bezpieczeństwa obywateli  i  porządku publicznego na rok 2017 pn. „Bezpieczne 

Miasto 2017”. 

 

Na  podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 15,  art. 12 pkt  9b  i  art. 92 ust.1 pkt 1  ustawy  z  dnia  

05 czerwca 1998 roku  o  samorządzie  powiatowym  ( tj. Dz. U.  z 2016 roku,  poz. 814,  

zm. poz. 1579 ),  Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala,  co następuje: 

 

§ 1.W  programie   zapobiegania   przestępczości   oraz   ochrony   bezpieczeństwa  obywateli  

   i porządku publicznego na rok 2017 pn. „Bezpieczne Miasto  2017”,  stanowiącym  załącznik    

do  uchwały Nr XXVIII/383/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada   

2016r.  w  sprawie   uchwalenia   Programu   zapobiegania   przestępczości   oraz   ochrony   

bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku publicznego  na  rok 2017  pn.  „Bezpieczne  Miasto 

2017” wprowadza się  zmianę  polegającą na tym , iż zadanie  ujęte w tabeli pod liczbą 

porządkową 4g otrzymuje brzmienie :„dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla 

Piotrkowskiej Komendy Miejskiej Policji” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 



     U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Projekt uchwały przygotowano w związku z wystosowaną do Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim prośbą o 

wyrażenie zgody na dofinansowanie przez Miasto Piotrków Trybunalski zakupu samochodu 

osobowego nieoznakowanego dla piotrkowskiej Policji. W IV kwartale 2016 r. Komenda 

Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim składając propozycję do programu „Bezpieczne 

Miasto 2017”, wnioskowała o środki finansowe z budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

wysokości 22.500,00 zł brutto ( stanowiących 50% wartości samochodu ), z przeznaczeniem 

ich na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla piotrkowskiej 

Policji( 50% środków finansowych na zakup samochodu osobowego oznakowanego 

gwarantowała Policja). Urząd Miasta przygotował zarządzenie i umowę w w/w sprawie. W  

lutym  br. umowa  została przez tutejszy Urząd Miasta przekazana do Komendy Wojewódzkiej 

Policji,  poprzez Komendę Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, celem jej podpisania.  

Do chwili obecnej umowa nie została podpisana. W I dekadzie czerwca 2017 r. piotrkowska 

KMP wystąpiła z prośbą do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wyrażenie zgody 

na zmianę rodzaju samochodu osobowego dla piotrkowskiej Policji ( w miejsce samochodu 

osobowego oznakowanego, dofinansowanie w kwocie ok. 22.5000,00 zł brutto zakupu 

samochodu osobowego, nieoznakowanego ).  Komendant Miejski Policji w Piotrkowie 

Trybunalskim zawarł w piśmie nadesłanym w czerwcu br. do Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego informację, z której m.in. wynika, że w styczniu 2017 r.  Komenda Główna 

Policji  wprowadziła nowy cennik, w którym wartość pojazdu oznakowanego wzrosła do kwoty 

47.209,00 zł brutto. Stąd uzasadnia kwestię zmiany rodzaju samochodu lub wskazuje 

potrzebę zabezpieczenia w budżecie miasta większej kwoty na dofinansowanie zakupu 

samochodu osobowego, oznakowanego( jednocześnie nie informuje, czy jako piotrkowska 

Policja byłaby także w stanie pozyskać większą pulę środków finansowych na zakup w/w 

pojazdu oznakowanego). W swej prośbie zwraca się jedynie o zaakceptowanie zmiany rodzaju 

samochodu, z oznakowanego na nieoznakowany i dofinansowanie zakupu przedmiotowego 

samochodu osobowego, nieoznakowanego. 

 

 

 
           
 

 


