
UCHWAŁA NR XXXIV/…../21 

 RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia ….. maja 2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 

Wojewódzkiej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu 

samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, z przeznaczeniem dla 

Posterunku Policji w Marcinowicach 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020r., poz.713 z późn. zm.), art.13 ust.3 i ust. 4e pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

(Dz. U. z 2020 r., poz.360 z późn. zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać w 2021 roku z budżetu Gminy Marcinowice środki finansowe w kwocie 

62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu 

samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej – 1 szt. dla Komendy Powiatowej Policji  

w Świdnicy, z przeznaczeniem dla Posterunki Policji w Marcinowicach. 

§ 2. Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 1, zostaną określone 

w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Marcinowice, a Komendą Wojewódzką Policji we 

Wrocławiu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360  

z późn.zm.) 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. 

Komendant Powiatowy Policji we Wrocławiu zwrócił się do Wójta Gminy Marcinowice z  wnioskiem 

o współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej – 1 szt. 

na potrzeby Posterunku Policji w Marcinowicach. 

Zakup pojazdu uzupełni istniejący tabor oraz wzmocni i unowocześni flotę aut interwencyjnych co 

przyczyni się do eliminacji niepożądanych zdarzeń w ruchu drogowym oraz poprawi warunki  

i bezpieczeństwo pracy policjantów. 

Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych na ww. zakup określi porozumienie zawarte 

pomiędzy Gminą Marcinowice, a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu. 


