
Uchwała Nr LXXI/536/2022 
 

Rady Gminy Kosakowo 
 

z dnia 2 czerwca 2022 roku 
 
 
 
w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji                        

dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na pokrycie kosztów wyżywienia                                                    

i zakwaterowania policjantów oddelegowanych do służby na terenie Gminy Kosakowo w sezonie 

letnim 2022. 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 4e w związku z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji                 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1882 ze zm. ), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) 

 

 

Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Kosakowo                                 

w wysokości 24.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – z przeznaczeniem dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów 

oddelegowanych w sezonie letnim 2022 r. do służby na terenie Gminy Kosakowo. 

 

§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem 

Gminy Kosakowo a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. 

 

§ 3. Środki, o których mowa w § 1 są zabezpieczone w budżecie Gminy Kosakowo na 2022 rok                  

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy 

Wojewódzkie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Komendant Powiatowy Policji w Pucku zwróciła się do Wójta Gminy Kosakowo o udzielenie wsparcia 

na zakwaterowanie i wyżywienie dla policjantów sił wsparcia z Komendy Wojewódzkiej Policji                     

w Gdańsku.  

Rada Gminy Kosakowo, na wniosek Wójta, mając na względzie podniesienie bezpieczeństwa 

mieszkańców Gminy Kosakowo oraz wczasowiczów i turystów w miesiącach letnich, w szczególności 

w lipcu i sierpniu br. niniejszą uchwałą wyraża zgodę na udzielenie w/w wsparcia Policji                            

oraz upoważnia Wójta do zawarcia stosownego porozumienia. 


