
UCHWAŁA NR LV/455/22 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służby policjantów przekraczający 

normę czasu pracy w 2022 roku 

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. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 13 ust. 4a i 4e pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1882. 1728, 2333, 2447, 2448; z 2022 r. poz. 655, 1115), Rada Gminy Andrespol uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Gmina Andrespol przekazuje środki finansowe Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w wysokości 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100). 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 przeznaczone będą na rekompensatę pieniężną za czas służby 
policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczający normę czasu służby, 
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w związku z pełnieniem dodatkowych służb 
patrolowych na terenie Gminy Andrespol. 

§ 2. Celem przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1 jest poprawienie bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Andrespol. 

§ 3. Pokrycie kosztów realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi bezpośrednio z budżetu Gminy 
Andrespol na 2022 rok z działu 754 rozdziału 75405 § 2300. 

§ 4. Szczegółowe warunki, sposób i zakres pełnienia służb ponadnormatywnych, wysokość oraz tryb i terminy 
przekazywania środków finansowych, sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania zadania oraz warunki 
rozliczenia finansowego określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Andrespol a Komendantem 
Powiatowym Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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