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UCHWAŁA NR XLV/312/2022 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego 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 2022 r. poz. 528), w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych z budżetu Powiatu Opolskiego 
w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 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 kosztów zakupu nowego pojazdu służbowego. 

§ 2. Warunki  przekazania środków, o których mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy 
Powiatem Opolskim a Komendą Miejską Policji w Opolu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu 
Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.  

Komendant Miejscki Policji w Opolu w dniu 04.02.2022 r. zwrócił sie z prośbą do Starosty 
Opolskiego o wsparcie finansowe w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania związanego 
z zakupem pojazdu służbowego. 

Wskazane środki pozwolą zwiększyć mobilność patroli policyjnych, które mogą zdecydowanie 
reagować i podejmować przewidziane prawem działania wobec sprawców przestępstw 
i wykroczeń. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni sie do bardziej efektywnego 
wykorzystania posiadanych sił, koniecznych do zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu opolskiego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej decyzji jest zasadne. 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych  

 
Stanisława  Brzozowska 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 
 

Henryk Lakwa 
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