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POROZUMIENIE
w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2016 roku
dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnych finansowanych
ze środków stanowiących dochody własne Gminy Namysłów
Na podstawie art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 355 z późn. zm.) oraz uchwały nr 167/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Namysłowie
pomiędzy:
Gminą Namysłów, reprezentowaną przez:
Burmistrza Namysłowa – Juliana Kruszyńskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Namysłów – Iwony Wilczyńskiej,
a
Komendą Powiatową Policji w Namysłowie, reprezentowaną przez: Komendanta Powiatowej Policji
w Namysłowie – mł. insp. Zbigniewa Dychusa.
§ 1. Gmina Namysłów przekaże na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
§ 2.1. Komendant Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, zwany dalej Komendantem, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego zobowiązuje się do zorganizowania służby policjantów
z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w wymiarze ponadnormatywnym.
2. Przyjmuje się, że służba będzie pełniona na obszarze Gminy Namysłów w patrolach pieszych
i zmotoryzowanych, w rejonach najbardziej zagrożonych, zidentyfikowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa
oraz w oparciu o wskazania władz samorządowych i oczekiwania społeczne.
§ 3. Za organizację służb w czasie ponadnormatywnym odpowiada Komendant, który opracowuje
szczegółowy regulamin pełnienia i ewidencjonowania dodatkowych służb prewencyjnych.
§ 4.1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Policji w BGK O/O Opole nr 07 1130 1219 0026 3116 5620 0001, w terminie do 29 lutego 2016 r.
2. Niewykorzystane środki należy zwrócić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie
nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 w terminie do 20 grudnia 2016 r.
3. Za wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem uważa się także wydatkowanie ich na pochodne
od kwot wypłaconych, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki
na podatek dochodowy.
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§ 5.1. Komendant zobowiązuje się do przedkładania w Urzędzie Miejskim w Namysłowie miesięcznych
zestawień zawierających m.in.: datę, skład osobowy patrolu, rodzaj służby, miejsce wykonywania służby,
łączną ilość godzin, stawkę za godzinę i stawkę brutto, w terminie do 10 następnego miesiąca po wykonaniu
płatnych służb patrolowych.
2. Sprawozdanie z wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków finansowych należy
przedłożyć w terminie do 10 stycznia 2017 r.
§ 6.1. Gmina Namysłów zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie realizacji postanowień niniejszego
porozumienia.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości realizacji przedmiotu porozumienia.
3. W przypadku stwierdzenia, że przekazane środki zostały wykorzystane w części lub w całości na inne
cele niż określone w porozumieniu, kwota dofinansowania podlega w tej części lub całości zwrotowi wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia Policji. Ww. zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia muszą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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