
UCHWAŁA Nr . .^.0. .|.^?0.<?.?.
ZARZĄDU POWIATU ŁOWrCKIĘGO

z dnia .. Al.. .<^AAJld.^. . .^MY:
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w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dwóch alkomatów lion laboratories AlcoBlow
stanowiących własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby
Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
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Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2022 r. póz. 1526) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2021 r., póz. 1882, póz. 1728, póz. 2333, póz. 2448, póz. 2447, póz. 2448,
z 2022 r. póz. 655, póz. 1115, póz. 1488, póz. 2448, póz. 1855, póz. 2600) Zarząd Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieokreślony Skarbowi Państwa -
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, z przeznaczeniem dla Funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu, alkomatów lion laboratories AlcoBlow - 2 szt, o łącznej
wartości brutto: 2.398,00 zł, stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

§ 2. l Szczegółowe wamnki użyczenia zostaną określone w umowie.
2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Członkowie Zarządu:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu
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Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r., póz. 1526) jednym z zadań Zarządu Powiatu jest gospodarowanie mieniem powiatu.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2021 r., póz. 1882,
póz. 1728, póz. 2333, póz. 2448, póz. 2447, póz. 2448, z 2022 r. póz. 655, póz. 1115, póz.
1488, póz. 2448, póz. 1855, póz. 2600) jednostki samorządu terytoriahiego mogą uczestniczyć
miedzy innymi w zakupie mezbędnych dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji
towarów i ushig. Dwa alkomaty lion laboratories AlcoBlow będą wykorzystywane przez
Funkcjonarius2y KP Policji w Łowiczu w celu zwiększenia częstości akcji „Trzeźwość"
na terenie powiatu łowickiego. Dotychczasowe działania wskazują, że następuje wzrost
w zakresie osób pomszających się pojazdami pod wpływem alkoholu.


