PROJEKT
UCHWAŁA NR XXXIV/244/21
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem dla
Komendy 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 z późn. zm.) 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 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), za pośrednictwem Funduszu Wsparcia
Policji, którego dysponentem jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Policji w Opolu, przy ul. Powolnego 1, 45-078 Opole, na cele inwestycyjne,
związane z przeprowadzeniem adaptacji pomieszczeń magazynowych składnicy akt na pomieszczenia
biurowe i częściowym remontem pomieszczeń przyległych.
§2
Warunki przekazania środków, o których mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem
Powiatu Opolskiego a Komendą Wojewódzką 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 w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu
Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.
Komendant Miejski Policji w Opolu pismem nr WO-C.237.9.2021 z dnia 16 września 2021 r.
zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu w
wysokości 30000 zł na wsparcie inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń magazynowych
składnicy akt na pomieszczenia biurowe wraz z remontem pomieszczeń przyległych.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. 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 nich towarów i usług. Przedmiotowa inwestycja podyktowana jest
podniesieniem standardu obsługi interesantów oraz usprawnieniem pracy funkcjonariuszy pełniących
służbę na terenie Komendy Miejskiej Policji w Opolu na rzecz utrzymania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opolskiego.
Udzielone wsparcie finansowe wykorzystane zostanie na zakup niezbędnych na ten cel towarów i
usług oraz pozwoli na zamknięcie budżetu planowanego przez Komendę na to zadanie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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