
  PROJEKT   

UCHWAŁA Nr XXXIII/218/10 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 9 września 2010r. 

 
w sprawie udzielenia z budżetu powiatu dotacji  

Komendzie Miejskiej Policji w Opolu 

 

 

 Na podstawie art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 

1990 r. o Policji ( Dz. U. z  2007 r. Nr 43, poz. 277 ze. zm.) uchwala się co następuje : 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, z budżetu powiatu 

opolskiego w 2010 r., w ramach środków wyodrębnionych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części 

wydatków modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z kontynuacją prac polegających 

na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników CO w budynku Komendy Miejskiej 

Policji w Opolu przy ul. Powolnego 1, w wysokości 250 000 zł (słownie : dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

§ 2 

 

Warunki przekazania środków, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte 

pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego a Komendantem Miejskim Policji w Opolu. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu . 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

 Pismem z dnia 06.07.2010 r. Komendant Miejski Policji w Opolu zwrócił się  
do Zarządu Powiatu w Opolu z wnioskiem w sprawie zmiany zadania realizowanego przy 

udziale środków finansowych w ramach wyodrębnionych środków w budżecie Powiatu 

Opolskiego na zadania związane z ochroną środowiska. 

Pierwotnie środki finansowe w kwocie 250.000 zł miały być przeznaczone  

na rozbudowę Systemu Wspomagania Dowodzenia stanowiska kierowania Komendy 

Miejskiej Policji w Opolu. Jednak MSWiA oraz Komenda Główna Policji podjęły decyzję  
o wyposażeniu wszystkich jednostek Policji w w/w system, w całości pokrywając wszystkie 

koszty związane z jego wdrożeniem.  

Biorąc pod uwagę powyższe oraz inne potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Opolu, 

Komendant Miejski Policji w Opolu, zwrócił się z prośbą o przeznaczenie w/w kwoty  

na pokrycie wydatków modernizacyjnych i inwestycyjnych w ramach kontynuacji prac 

polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników CO w budynku 

Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Powolnego 1. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z  2007 r. 

Nr 43, poz. 277 ze. zm.) m.in. 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. 

 Ww. zadanie na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2009r. Nr 215, poz. 1664 z późn. zm.) .) i na jego 

realizację można przeznaczyć wyodrębnione środki finansowe z budżetu powiatu opolskiego 

na 2010 r. na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie powiatu opolskiego na 

2010 r. w dziale 900 rozdziale 90005 § 6220 jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych. 

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że na udzielenie z budżetu powiatu dotacji 

Komendzie Miejskiej Policji w Opolu potrzebna jest zgoda Rady Powiatu Opolskiego, Zarząd 

Powiatu w Opolu przygotował projekt stosownej uchwały. 

 

 


