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z dnia  21 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego, oznakowanego dla Komisariatu Policji w Tyczynie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4e pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005 i 1728) Rada Gminy Hyżne 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się z budżetu Gminy Hyżne środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 
z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego, oznakowanego dla Komisariatu Policji w Tyczynie. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu gminy w 2022 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu pojazdu 
służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Tyczynie. Prośbę swą umotywowała tym, że na chwilę 
obecną większość sprzętu transportowego użytkowanego przez Komisariat Policji w Tyczynie jest przestarzała, 
wyeksploatowana, a co za tym idzie bardzo awaryjna. Zakup nowego samochodu przełoży się na 
bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy oraz wpłynie na jakość obsługi mieszkańców naszej gminy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą 
uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów 
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb 
towarów i usług. 
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