
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXVIII/207/21 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie 

Miejskiej Policji w Opolu 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 13 ust. 3 ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych z budżetu Powiatu Opolskiego  

w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), za pośrednictwem 

Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Opolu,  przy  

ul.  Powolnego 1,  45-078  Opole, na częściowe pokrycie zakupu pojazdu służbowego.  

 

§ 2 

 

Warunki przekazania środków, o których mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy 

Zarządem Powiatu Opolskiego a Komendą Miejską Policji w Opolu. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zgody na udzielenie dotacji z 

budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu. 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2021 r. pozytywnie 

rozpatrzył prośbę  Komendanta Miejskiego Policji w  Opolu (pismo E-S.5100.5.11.2021 z dnia 

28 stycznia 2021 r.) w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 45.000 zł na 

zakup samochodu służbowego. Kwota ta będzie stanowić połowę wartości planowanego 

zakupu.   

         Zgodnie  z  art. 13  ust. 3  ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1990  roku  o  Policji  (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 360 z późn. zm) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w 

pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów 

utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych 

dla ich potrzeb towarów i usług. Zakup nowego samochodu służbowego wzmocni flotę będącą 

w  dyspozycji  Komendy  Miejskiej  w  Opolu  i  wpłynie  na  poprawę  efektywności w zakresie 

przeciwdziałania zjawiskom przestępczym i wykroczeniom na terenie Powiatu Opolskiego. 

 

 

 

Naczelnik        Przewodniczący 

    Wydziału Edukacji        Zarządu Powiatu 

   i Spraw Społecznych       /-/ Henryk Lakwa 

/-/ Stanisława Brzozowska 

 


