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UCHWALA Nr / /19
RADY Ml ASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

2019 r.z dnia

w sprawie przekazania Policji srodkow finansowych z przeznaczeniem na 
rekompensat$ pieni^zn^ dla policjantow za ponadnormatywny czas stuzby.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506, poz.1309, poz.1696 i poz. 1815) oraz 
art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r., poz. 161 
ze zm.), w zwiqzku 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 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz.1815) 
uchwala si§, co nast^puje:

§1

Postanawia si§ przekazac Policji w 2020 r. srodki finansowe w wysokosci 115.000,00 z\ 
(stownie: sto pi^tnascie tysi^cy ztotych) z przeznaczeniem na rekompensat§ pieni^zn^ 
za ponadnormatywny czas stuzby dla policjantow, ktorzy realizuj^ zadania z zakresu 
stuzby prewencyjnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .

§2

1. Srodki finansowe, o ktorych mowa w § l.zostanq przekazane ze srodkow budzetu 
na 2020 r.

2. Warunki przekazania srodkow finansowych okresli porozumienie zawarte mi§dzy 
Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prezydentem 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

§3

Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE

Dla podpisania stosownego porozumienia przez Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim konieczna jest 

Uchwata Rady Miasta.

W celu zapewnienia ci^gtosci patrolowania celowe jest podj^cie uchwaty o ewentualnej 

kontynuacji ponadnormatywnych patroli pieszych w 2020 roku.

W projekcie budzetu na rok 2020 przewidziano kwot^, o ktorej mowa w uchwale, to jest 
115.000,00zt. W ramach tej kwoty od miesiqca stycznia stuzb§ w miescie petnityby dodatkowe 
patrole sktadaj^ce si§ z funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim 
zwane patrolami ponadnormatywnymi.

W ramach porozumienia Komendant KM Policji w Piotrkowie Trybunalskim zobowi^zuje si§ do:

1) dyslokacji stuzb ponadnormatywnych zgodnie z prowadzon^ na biez^co analizq stanu 
bezpieczehstwa i porz^dku publicznego, ewentualnymi wnioskami Komisji Bezpieczehstwa i 
Porz^dku oraz obywateli;

2) wystawienia w okresie obj^tym Porozumieniem ponadnormatywnych, dwuosobowych patroli 
pieszych w tygodniu, petni^cych stuzb§ zgodnie z przyj^tym planem dyslokacji;

3) w uzasadnionych przypadkach wystawienie ponadnormatywnych dwuosobowych patroli 
wykorzystuj^cych pojazdy stuzbowe i rowery;

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

5) zapewnienia wtasciwej kontroli i nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem stuzb 
ponadnormatywnych.
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