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UCHWAŁA NR XIX/ /2016 
RADY MIEJSKIEJ w Opocznie 

z dnia 18 marca 2016 roku 

. UkZĄD MIFJSKJ w Opocmic 
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 

w~ 1-~. 3. 2016 · cblia 
. . 

Ilość zał .. ~ „.„„ L.p.dz. ·······--·· 
Podpis .••• t .......................... --

przekazania środków finansowych dla policji 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, zmiany poz.1045, poz. 1890) oraz art. 219 ust. 2. 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zmiany 

· z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 z 
2015 r. - poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 
1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) w związku z art. 13 ust. 3 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.355 zmiany poz. 529, poz. 
1055, poz. 1045, poz. 1066, poz. 1217, poz. 1268, poz. 1890, poz. 2281,) Rada Miejska w 
Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Opoczno pomocy finansowej dla Powiatowej 
Komendy Policji w Opocznie w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i 
zakupu wyposażenia celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy 
Policji w Opocznie. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej ze środków budżetu gminy Opoczno w roku 2016. 

§ 3. 1. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie 
zawarte pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Gminą Opoczno. 

2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Opoczna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 
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