
Uchwała Nr XXIV/46/2012 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 31 maja 2012 roku 

 

w sprawie : przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego 
samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kosakowie  

  

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz.art.13 ust.3 
i ust.4 e pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 
287, poz.1687 z późniejszymi zmianami )  

 

Rada Gminy w Kosakowie 

uchwala, co następuje : 

  

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych w kwocie 95.000 zł na Fundusz 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku na rzecz Komendy Powiatowej Policji 
w Pucku z przeznaczeniem na zakup terenowego samochodu osobowego oznakowanego dla 
Komisariatu Policji w Kosakowie.  

           § 2. 

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy 
Kosakowo z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku.  

                                                                      § 3  

Środki,  o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Kosakowo na 2012 rok 
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – 
Komendy Wojewódzkie Policji. 

                                                                      § 4. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

                                                                      § 5. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Kosakowo, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, niniejszą 
uchwałą przyznaje środki z budżetu Gminy na dofinansowanie zakupu samochodu 
osobowego terenowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kosakowie oraz upoważnia 
Wójta Gminy do zawarcia stosownego porozumienia.  

Uchwałę podjęto mając na względzie, że przydzielenie pojazdu dla funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Kosakowie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego 
mieszkańców Gminy Kosakowo, zdecydowanie ułatwi pracę policjantom, sprawi że będą 
bardziej mobilni w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Gminy.  Ponadto umożliwi m.in. 
sprawne poruszanie się Policji po drogach leśnych, terenach rezerwatu, obszarze „Natura 
2000” i terenach nadmorskich.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


