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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
w Katowicach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.). 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Przekazać poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z dochodów własnych gminy środki 
finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych  00/100) z przeznaczeniem na zakup sztandaru z wyposażeniem oraz uroczystościami 
z tytułu wprowadzenia sztandaru. 

§ 2  

Środki finansowe, o których mowa w § 1 uchwały zostaną przekazane ze środków budżetu Miasta 
Jaworzna w 2022 r. 

§ 3  

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Prezydenta Miasta 
Jaworzna z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach. 

§ 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 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków 
finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. 
 
W uznaniu zasług oraz odnosząc się z szacunkiem do trudnej służby funkcjonariuszy Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie na rzecz bezpieczeństwa, Gmina podjęła inicjatywę zakupu sztandaru 
wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz uroczystościami z tytułu wprowadzenia sztandaru. Będzie to 
wyrazem wdzięczności dla całej formacji, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie oraz symbolem etosu zawodowego. Dotychczasowe osiągnięcia i wzorowo 
wypełniane obowiązki służbowe wpływają na bezpieczeństwo obywateli miasta Jaworzna. Jednostka 
posiada głębokie tradycje i jest doceniania na arenie Województwa Ślaskiego. Powyższa inicjatywa 
będzie miała ogromne znaczenie dla jaworznickiego garnizonu Policji, a także zapisze się na trwałe 
w historii miasta Jaworzna. 
 
Jaworzno, 13 kwietnia 2022 r. 
 
Opracował: Zbigniew Piątek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
U.M. 
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