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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków porozumienia mi´dzy organem powiatu
lub gminy a wojewodà w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji 

w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków porozumienia mi´dzy orga-
nem powiatu lub gminy a wojewodà w zakresie pokry-
wania kosztów utrzymania dodatkowych  etatów Poli-

cji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji
(Dz. U. Nr 22, poz. 208 oraz z 2002 r. Nr 55, poz. 493)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie szczegó∏owych warunków porozumie-
nia mi´dzy organem powiatu lub gminy a komen-
dantem wojewódzkim Policji w zakresie pokrywa-
nia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Poli-
cji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Po-
licji”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakres kosztów, o którym mowa w ust. 1

pkt 1—3, okreÊla ustawa z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji i przepisy wydane na jej pod-
stawie.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.


