UCHWAŁA NR XXXV/ 331/2010
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.
4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277), Rada
Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§1
Przekazuje się z dochodów własnych Miasta i Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości
6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów służby
prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie.
§2
Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2010 rok.
§3
Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza z
Komendantem Powiatowym Policji w Pleszewie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§5
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/ 331 /2010 z Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

W związku z remontem drogi krajowej nr 12 w Pleszewie do dnia 31.05.2010r. planuje się
stworzyć wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej w celu zapobiegania wjazdu pojazdów
ponadnormatywnych w rejonach remontowanych dróg na terenie miasta Pleszewa. W związku z
tym, że Straż Miejska nie posiada uprawnień do zatrzymań pojazdów, zasadne jest utworzenie
wspólnych patroli w celu dyscyplinowania kierujących pojazdami którzy nie stosują się do
aktualnie obowiązujących objazdów.
Nie respektowanie przez kierujących, obowiązujących objazdów, powoduje uszkodzenia
nawierzchni na drogach gminnych.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Pleszew oraz
wsparcia działań prewencyjnych Policji proponuje się przeznaczyć środki pieniężne na
dofinansowanie tych zadań na zasadach określonych w porozumieniu.
W świetle powyższego podjęcie w/w uchwały jest zasadne.

