
UCHWAŁA NR XVIII/154/20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy 
Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla 
Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach 

z siedzibą w Rogowie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art.13 ust.3 i ust.4 e pkt 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. 
z 2020 roku, poz. 360), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Gorzyce przekaże w 2020 roku środki finansowe w kwocie 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery 
tysiące złotych 00/100), na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, na rzecz 
Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
samochodu służbowego, dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie. 

§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gorzyce 
a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach. 

§ 3. Środki, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok, w dziale 
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji
w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, został przygotowany w oparciu o przepisy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art.13 ust.3
i ust.4 e pkt 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2020 roku, poz. 360).

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się do Wójta Gminy z wnioskiem o
pomoc w zakupie nowego samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą
w Rogowie. Zakup pojazdu uzupełni istniejący tabór, co przyczyni się do poprawy warunków i
bezpieczeństwo pracy policjantów i sprawności ich działań interwencyjnych.

Zgodnie z projektem uchwały, Gmina Gorzyce przekaże w 2020 roku środki finansowe w kwocie
24.000,00 zł, na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą
w Rogowie.

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gorzyce
a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.
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