
UCHWAŁA NR XXV.232.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej w Warszawie z  przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 

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 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się w 2021 roku Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej w Warszawie kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy 
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowiecki. 

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej 
ze środków budżetu gminy na 2021 r. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki, a Komedą Wojewódzką 
Policji w Warszawie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy

Wojewódzkiej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla
Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Udzielenie pomocy przy zakupie samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w
Mińsku Mazowieckim bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców
naszej gminy. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim wystąpił z prośbą o
dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV w wersji oznakowanej do władz naszej
gminy. Bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy należy do najważniejszych zadań.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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