
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin 
nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu 

„Tarcza” w 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 4a pkt 1 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  

W uchwale Nr XXXIX/518/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie finansowania z budżetu miasta 
Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na 
potrzeby programu „Tarcza” w 2022 r. - § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 2 Wyrazić zgodę na finansowanie z budżetu miasta Jaworzna kosztów rekompensaty, o której 
mowa w § 1 uchwały, w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 
00/100) w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie finansowania z 
budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w 
Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2022 r. 

 
Projekt zmiany uchwały dotyczy zmniejszenia kwoty finansowania przez gminę nadgodzin pracy policjantów 
w ramach programu „Tarcza”, które gmina realizuje od 2006 r. W związku z inicjatywą zakupu dwóch 
samochodów służbowych w kwocie 120 000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, zmniejszona 
zostanie kwota przekazana na godziny ponadnormatywne dla funkcjonariuszy policji z 300 000 zł na 220 
000 zł. Pozostałe środki w kwocie 40 000 zł zostaną przekazane z budżetu Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności.  
 
Jaworzno, 29 kwietnia 2022 r. 
 
Opracował: Zbigniew Piątek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
U.M. 
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