
       UCHWAŁA NR XXXI/398/2016
     RADY MIEJSKIEJ KALISZA

          z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie  ustanowienia  i  trybu  przyznawania  nagród  za  osiągnięcia  w  służbie
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu realizujących zadania z zakresu
służby prewencyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm), w związku z art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6
kwietnia  1990  r.  o  Policji  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1782  ze  zm.)  uchwala  się,  co
następuje:

§1

1. W  celu  uhonorowania  najlepszych  policjantów  Komendy  Miejskiej  Policji
w Kaliszu,  realizujących  zadania  z  zakresu  służby  prewencyjnej,  za  osiągnięcia
w służbie ustanawia się doroczne nagrody pieniężne. 

2. Nagrody,  o  których  mowa  w  ust.  1,  na  wniosek  Komisji  Prawa,  Porządku
Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego  Rady  Miejskiej  Kalisza, przyznaje
Prezydent Miasta Kalisza raz do roku, osobno w kategorii dzielnicowych i osobno w
kategorii policjantów pełniących służbę patrolowo – interwencyjną.

§2

1. Kwota przeznaczona na nagrody zostaje corocznie uchwalona w budżecie Kalisza –
Miasta  na  prawach  powiatu  w  dziale  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona
przeciwpożarowa w takiej samej wysokości dla obydwu wskazanych w § 1 ust. 2
kategorii nagradzanych policjantów. 

2. Kwotę,  o  której  mowa  w  ust.  1  dzieli  się  na  trzy  nagrody  indywidualne
w następujących częściach:
- nagroda 1-go stopnia w wysokości 50 %,
- nagroda 2-go stopnia w wysokości 30 %,
- nagroda 3-go stopnia w wysokości 20 %,

§3

1. Komendant Miejski Policji w Kaliszu corocznie do 31 maja zgłasza Komisji Prawa,
Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego  Rady  Miejskiej  Kalisza
kandydatury  policjantów  do  wyróżnienia  nagrodami  wraz  z  opisem  ich
najważniejszych osiągnięć w służbie  - w celu ich zaopiniowania.

2. Kandydatury  policjantów  pozytywnie  zaopiniowanych  przez  Komisję  Prawa,
Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego  Rady  Miejskiej  Kalisza
Przewodniczący tej Komisji przekazuje Prezydentowi Miasta Kalisza.



§4

Wręczenie  nagród wyróżnionym policjantom dokonuje Prezydent  Miasta  Kalisza  co
roku w lipcu,  na uroczystości organizowanej w ramach obchodów Święta Policji.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§6

Traci moc uchwała Nr XL/638/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 r.
w  sprawie  ustanowienia  i trybu  przyznawania  dorocznych  nagród  za  osiągnięcia
w służbie dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

 §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

      /.../
    Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/398/2016

                                   RADY MIEJSKIEJ KALISZA

       z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie  ustanowienia  i  trybu  przyznawania  nagród  za  osiągnięcia  w  służbie
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu realizujących zadania z zakresu
służby prewencyjnej

Art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy o Policji pozwala radzie gminy i powiatu przekazać, na
warunkach  określonych  w porozumieniu  zawartym  między  organem wykonawczym
powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe
stanowiące  dochody  własne  powiatu  lub  gminy,  dla  Policji  z  przeznaczeniem  na
nagrodę  za  osiągnięcia  w  służbie,  dla  policjantów  właściwych  miejscowo  komend
powiatowych, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej  Kalisza w sprawie ustanowienia i trybu
przyznawania  dorocznych  nagród  za  osiągnięcia  w służbie  dzielnicowych  Komendy
Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  dotyczy  tylko  policjantów  służby  prewencyjnej
zatrudnionych na stanowisku dzielnicowych. Jednak, pełniona przez stosunkowo dużą
grupę policjantów, służba patrolowa – interwencyjna jest zaliczana również do zadań
z zakresu służby prewencyjnej.  Przedkładany projekt uchwały obejmuje możliwością
nagradzania również policjantów służby patrolowo – interwencyjnej.

Wynagradzanie  najlepszych  policjantów  nagrodami  pieniężnymi  pozwala
samorządowi uczestniczyć w dodatkowym motywowaniu policjantów do efektywnego
działania. Od efektywnej pracy policjantów służb prewencji zależy przede wszystkim
poczucie bezpieczeństwa u przeciętnego mieszkańca naszego miasta. 

Dodatkowo proponowany w uchwale tryb przyznawania nagród policjantom jest
dużo prostszy i czytelniejszy w stosunku uchwały, która traci moc.

     Prezydent 
Miasta Kalisza
         /.../

Grzegorz Sapiński 
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