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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3, ust.4a  
pkt 1, ust. 4e pkt 2 i ust. 4f pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 360 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się w roku 2021 środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu w celu 
dofinansowania rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę określoną 
w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz wyżywienia funkcjonariuszy sił wsparcia pełniących 
służbę w sezonie letnim. 

§ 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy 
Miasta Kołobrzeg w łącznej wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100 groszy), tj. 20 000,00 zł na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający 
normę oraz 40 000,00 zł na wyżywienie funkcjonariuszy sił wsparcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu pismem z dnia 15 kwietnia 2021 r. zwrócił
się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy sił wsparcia
pełniących służbę w sezonie letnim (40 000,00 zł) oraz rekompensaty
ponadnormatywnych służb patroli (20 000,00 zł) prowadzonych wyłącznie na terenie
miasta. Zgodnie ze wskazanymi przepisami w podstawie prawnej projektu uchwały,
miasto może uczestniczyć w pokrywaniu m.in. kosztów utrzymania i funkcjonowania
jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów
i usług. Pokrywanie wydatków odbywa się poprzez wpłatę środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.
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