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POROZUMIENIE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach
dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych
z budżetu Gminy Kietrz w roku 2019
zawarte pomiędzy:
Gminą Kietrz z siedzibą 48-130 Kietrz, ul. 3-go Maja 3 reprezentowaną przez:
Dorotę Przysiężna-Bator - Burmistrza Kietrza,
zwanym dalej „Dotującym”
a
Komendą Powiatową Policji w Głubczycach z siedzibą 48-100 Głubczyce, ul. Bolesława Chrobrego 6
reprezentowaną przez:
nadkom. Piotra Smoleń - Komendantem Powiatowym Policji w Głubczycach, zwanym dalej „Dotowanym”.
Na podstawie art. 13 ust. 3, ust 4a pkt 1, ust. 4b i ust. 4f pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.) oraz uchwały nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1507)
mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych
na terenie Miasta i Gminy Kietrz, poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom,
a tym samym zwiększenie liczby patroli policyjnych przez zorganizowanie w 2019 roku dodatkowych służb
prewencyjnych funkcjonariuszy Policji w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy
o Policji, zwanych dalej odpowiednio „patrolami ponadnormatywnymi” i „służbami w czasie ponadnormatywnym”,
Burmistrz Kietrza i Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach postanawiają, co następuje:
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Dotującego środków finansowych
z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Dotowanego dodatkowych służb patrolowych w 2019 r.
w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 1 ustawy o Policji, w celu poprawy stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Kietrz w łącznej wysokości 8.000 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) zgodnie z klasyfikacją budżetową - dział 754.
§ 2. Dotowany zobowiązuje się do zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta
i Gminy Kietrz w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2019 r. ze stanu osobowego
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, natomiast Dotujący zapewni środki finansowe
z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących dodatkowe służby patrolowe.
§ 3. Zorganizowane służby patrolowe realizowane, będą na terenie Gminy Kietrz w patrolach pieszych
i zmotoryzowanych, obchodach dzielnicowych oraz patrolach komórek Ruchu Drogowego, w oparciu
o bieżące analizy bezpieczeństwa oraz wskazania Dotującego lub wyznaczonego pracownika Dotującego.
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§ 4.1. Ustala się stawkę godzinową rekompensaty pieniężnej za jedną godzinę służby patrolowej
w wysokości 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
2. Rekompensata przysługuje policjantowi za każdą przepracowaną godzinę służby.
3. Wypłaty rekompensaty zrealizowane zostaną po wpływie środków finansowych na konto Funduszu
Wsparcia Policji, na podstawie imiennych wykazów przepracowanych godzin przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Głubczycach i podległego Komisariatu Policji w Kietrzu, przekraczających normę, wraz
z należnymi kwotami wynagrodzeń, zatwierdzonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
4. Dotowana za pomocą służb finansowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zobowiązuje się
do wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków i właściwego rozliczenia w terminie
do 27 grudnia 2019 roku.
5. Za wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem uważa się także przeznaczenie ich
na pochodne od kwot wypłaconych, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz
zaliczki na podatek dochodowy.
6. Przez wykonanie zadania rozumie się w szczególności dokonanie zapłaty za przedmiot dofinansowania.
§ 5.1. Środki, o których mowa w § 1, zostaną przesłane na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia
Policji w Opolu, nr konta 07 1130 1219 0026 3116 5620 0001 Narodowy Bank Polski Opole, w terminie 30 dni
od podpisania niniejszego porozumienia.
2. Po wykorzystaniu całości dotacji odbierający środki finansowe zobowiązuje się dostarczyć. Dotującemu
sprawozdania z realizacji dodatkowych służb patrolowych zawierające: nazwiska funkcjonariuszy, miesiąc oraz
liczbę godzin wykonanych służb patrolowych.
3. Dotujący zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie niniejszego porozumienia w terminie i trybie
określonym przez Dotującego
4. W przypadku stwierdzenia, że przekazana dotacja:
a) została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub
b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 251, 252 ustawy o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) na rachunek bankowy Gminy Kietrz
nr 22 847 51016 2002 0000 4011 0005.
§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winne być sporządzone w formie aneksu.
§ 7. W sprawach, które nie zostały uregulowane treścią niniejszego porozumienia maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Policji.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Komendant
Powiatowy Policji w Głubczycach

Burmistrz
Kietrza

Piotr Smoleń

Dorota Przysiężna - Bator
Skarbnik
Gminy Kietrz
Beata Trzcińska
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Załącznik
do porozumienia
z dnia 9 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANYCH SŁUŻB
za okres………………………………. 2019 r.
na mocy porozumienia zawartego w dniu 09 maja 2019 roku, pomiędzy Gminą Kietrz, a Komendą
Powiatową Policji w Głubczycach.
Lp.
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Słownie: ……………………………………………………………………………………
sporządził: ……………………………………………………….….
data ………………
Zatwierdził: …….………………...……………...….
(podpis Komendanta Powiatowego Policji)

