projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych
policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza" w 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1782).
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Jaworznie w sprawie
rekompensaty pieniężnej na potrzeby programu „Tarcza" w 2017 r. za czas służby policjantów
z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przekraczający normatywny czas służby, pełnionej na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
§2
Wyrazić zgodę na finansowanie z budżetu miasta Jaworzna kosztów rekompensaty, o której mowa
w §1 uchwały, w wysokości 165 000,00 zł (słownie: (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych
00/100) w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§3
Środki finansowe na pokrycie kosztów godzin nadliczbowych policjantów zabezpieczone będą
w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Projekt uchwały i projekt porozumienia dotyczy kontynuacji finansowania przez gminę nadgodzin
pracy policjantów w ramach programu „Tarcza”, które gmina realizuje od 2006 r. Uchwała ma na
względzie poprawę szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.
Dodatkowe zwiększenie służby prewencyjnej w rejonach i dniach najbardziej zagrożonych
niewątpliwie podniesie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zwiększy skuteczność
programu „Tarcza”. Dodatkowe patrole będą uruchamiane w godzinach popołudniowych, wieczornych
i nocnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonych analiz. Do pełnienia służby kierowani
są funkcjonariusze uzyskujący najlepsze wyniki i wyróżniający się w codziennej pracy. Patrole będą
kierowane głównie do zdarzeń związanych z programem „Tarcza”.
Jaworzno, 4 listopada 2016 r.
Opracował: Zbigniew Piątek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności U.M.

Id: E4FFE9F1-DEB1-4B23-AB7B-9B0C4DA5288F. Projekt

Strona 1

