
 

                    
    

 UCHWAŁA  NR XIV/105/12 
RADY GMINY  W WILKOWIE 

 
z dnia 22 marca 2012 r. 

 
w sprawie przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących 

dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną 

za ponadnormatywny czas służby  

 

        Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz U. z 2011 r. 
Nr 287, poz.1687, Nr 217, poz.1280 i Nr 230, poz.1371) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281)                    
Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 
                                        

§ 1 
 

     1. Przekazać Policji na zasadach określonych w porozumieniu środki finansowe 
stanowiące dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną 
za ponadnormatywny czas służby. 
     2.  Przedmiotowe porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Upoważnia Wójta Gminy Wilków do podpisania przedmiotowego porozumienia. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 4 

   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

                                                                                                                                                      

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY  
                                                                               

                                                                                                      Wiesław Kowalczyk 

 



          
                                                                                                                         Załącznik  

 do uchwały Nr XIV/105/12 
                                                                                                                         Rady Gminy w Wilkowie 
                                                                                                                         z dnia 22 marca 2012 r. 

 

 
 

POROZUMIENIE 

 

w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie 
dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, 
finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków  
 

Zawarte w dniu ............................... 2012 r. w Wilkowie pomiędzy:  

Gminą Wilków reprezentowaną przez: Wójta Gminy –  Pana mgr Bogdana Zdyba,  

a  

Komendą Powiatową Policji w Namysłowie, reprezentowaną przez: Komendanta 

Powiatowego Policji w Namysłowie – nadkom. Wojciecha  Augustynka 

 

§ 1. 

Gmina Wilków przekaże na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowane w wysokości 

…………………………(słownie: ………..……………………………………………………..……..) 

zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 754, rozdział 75404 paragraf 3000  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.   

§ 2. 

1.  Komendant Powiatowej Policji w Namysłowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

     i porządku publicznego, zobowiązuje się do zorganizowania służby Policjantów ze stanu 

    KPP w Namysłowie, w wymiarze ponadnormatywnym. 

2. Przyjmuje się, że służba będzie pełniona na obszarze Gminy Wilków, w patrolach  
    pieszych i zmotoryzowanych, w rejonach najbardziej zagrożonych, zidentyfikowanych 
    na podstawie analizy bezpieczeństwa oraz w oparciu o wskazania władz samorządowych 
    i oczekiwania społeczne. 

1. Ustala się termin pełnienia służb w okresie od 01.05.2012 r. do 15.12.2012 r.     

 

§ 3. 

Za organizację służb w czasie ponadnormatywnym odpowiada Komendant Powiatowy 

Policji w Namysłowie, który opracuje szczegółowy regulamin pełnienia i ewidencjonowania 

dodatkowych służ prewencyjnych.  

 

 

 



 

§ 4. 

1. Środki, o których mowa w § 1 zostaną przekazane na konto bankowe Funduszu 
wsparcia Policji w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu nr 07 1130 1219 
0026 3116 5620 0001 do dnia ……………………………………… 

2. Niewykorzystane środki należy zwrócić na rachunek Gminy Wilków,  
nr 13 8890 1037 0012 0333 2002 0008, w terminie do 31 grudnia 2012 r. 

 
§ 5. 

 
1. Wójt Gminy Wilków zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie niniejszego  

porozumienia. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wójta   
Gminy Wilków mogą badać dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla oceny 
prawidłowości realizacji przedmiotu porozumienia. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przekazana dotacja została wykorzystana  w części lub 
całości na inne cele niż określone w porozumieniu, podlega w tej części lub w całości 
zwrotowi na rachunek budżetu Gminy wraz z odsetkami  ustawowymi. 

 
   § 6. 

 
1.  Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie za pomocą służb finansowych Komendy 
     Wojewódzkiej Policji w Opolu zobowiązuje się do wydatkowania przeznaczonych 
     niniejszym porozumieniem środków finansowych do końca 2012 roku, oraz  
     do dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie 
     z obowiązującymi przepisami. 

2.  Sprawozdanie z wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków 
     finansowych należy przedłożyć w terminie do  15.01.2013 r. 
 
                                                                    § 7. 
 
1. Porozumienie obowiązuje do 31.12.2012 r. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w formie jego 
wprowadzenia. 

 
  § 8. 

 
         W kwestiach nieregulowanych porozumieniem, mają odpowiednie zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
  § 9. 

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa dla każdej ze stron. 

 

         ……………………                                                   .………………………………………… 

                      Wójt  Gminy                                                                                                               Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie  


