
Uchwała Nr………… 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia ……………… 

 

w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej 

Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w 

Wołominie. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe na fundusz wsparcia 

Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy 

Powiatowej Policji w Wołominie w wysokości 105 000 zł. (słownie: sto pięć tysięcy zł.) na 

dofinansowanie zakupu trzech radiowozów. 

§ 2 

Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 

2015 r. dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do 

zawarcia stosownego porozumienia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z  art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w pokrywaniu 

wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania  

i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, może uczestniczyć Powiat. 

 Komendant Powiatowy Policji w Wołominie zwrócił się z wnioskiem  

o środki finansowe na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów policyjnych dla 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Środki finansowe zostaną 

przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. 

 W/w przekazanie środków jest zasadne, gdyż Komenda Powiatowa Policji w 

Wołominie jest wiodącą służbą, która odpowiada za bezpieczeństwo w Powiecie. Radiowozy 

zostaną przekazane między innymi dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego (WRD) 

KPP w Wołominie, który został na przełomie 2013/2014 roku wzmocniony etatowo o 11 

policjantów. Celem wzmocnienia jest wyjście Komendy Powiatowej Policji naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców aby zwiększyć liczbę patroli WRD i w ten sposób zapewnić 

bezpieczeństwo na drogach powiatu. 

 

 

 


