
Uchwała Nr ... I ... /16 

URZĄD MIEJSKI w Opoczni1 
BIURO OBSŁUGI INJ~~ ! 

:r- o 8. 04. 2016 
Rady Miejskiej w Opocznie Ilość zał. „ ...... ,„ L.p.dz. .„.~ .... ~ .. „ 

z dnia ... kwietnia 2016 roku POOpi! „„ ... „„ftc„ .. „„ ••. „ ... „„.„ 
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
ó".t. Dz. U z 2015 roku poz. 1515 ze zm. Dz. U z 2015r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 219 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 roku 
poz. 885 ze zm. Dz. U z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 
1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 
1130, poz. 1190, poz. 1189, poz. 1358, poz. 1269, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, 
poz. 2150) w związku z art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji 
(j.t. Dz. U z 2015 roku poz. 355 ze zm. Dz. U z 2015r. poz. 21, poz. 529, poz. 1045, poz. 
1066, poz. 1217, poz. 1268, poz. 1890, poz. 2281, Dz. U z 2016r. poz. 147) Rada Miejska 
w Opocznie uchwala co następuje: 

§1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Opoczno dla Komendy Powiatowej Policji 

w Opocznie środki finansowe w wysokości 10.880,00zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt złotych 00/1 OO) z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2016 roku służb 

ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji. 

§2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 

Opoczno na rok 2016. 

§3. Warunki przekazania środków finansowych określi porozum1eme zawarte pomiędzy 

Gminą Opoczno a Komendą Powiatową Policji w Opocznie. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Inspe~tot?ługi Prawnej 

m~a Małachuwska -1-

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 



Porozumienie Nr 2/ZSSiOL/2016 

zawarte w dniu ... maja 2016 roku w Opocznie pomiędzy 

Gminą Opoczno reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna Pana Rafała Kądzielę, 

zwaną w dalszej części porozumienia „ Przekazującym" 

a 

Komendantem Powiatowym Policji w Opocznie insp. Markiem Grzegory-Roróg, zwanym 

w dalszej części porozumienia „ Przyjmującym" 

w sprawie: zarganizawania w 2016 roku służb ponadnormatywnych 

funkcjonariuszy policji ze środków finansowych samorządu 'terytorialnego 

Strony Porozumienia działając na podstawie art.13 ust. 4 „a" pkt 1 i ust. 4 „b" oraz art. 33 ust. 

5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Q.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 355 ze zm.) oraz 

Uchwały Nr ... I ... /16 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia ... kwietnia 2016 roku w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, mając na 

celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i czynom chuligańskim, poprawę porządku 

publicznego na terenie Gminy Opoczno i zapewnienie bezpieczeństwa dla jego mieszkańców 

postanowiły zwiększyć ilość pieszych patroli policyjnych poprzez uruchomienie w dniu 

3 czerwca 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. 

§1. 

Gmina Opoczno zobowiązuje się przekazać w 2016 roku środki finansowe w wysokości 

10.880,00zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) 

z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną 

w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. 

§2. 

1. Strony ustalają, że rekompensata, o której mowa w § 1 pozwoli na zorganizowanie 34 

pieszych dwuosobowych patroli. Za ośmiogodzinną służbę patrolową pełnioną 

w umundurowaniu służbowym/ćwiczebnym przez jednego policjanta przysługuje 

rekompensata w wysokości 160 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100). 
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2. Termin trwania płatnych służb patrolowych strony ustalają od dnia 3 czerwca 2016 roku 

do dnia 30 września 2016 roku. 

§3. 

1. Gmina Opoczno zobowiązuje się do wpłacenia na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, posiadającej rachunek bankowy w Narodowym Banku 

Polskim Oddział w Łodzi Nr 76 1130 1163 0014 7126 6920 0001 kwoty, o której mowa 

w § 1 Porozumienia. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana w dwóch transzach: 

I transza w wysokości 5.440,00zł (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) 

w terminie do dnia 30 maja 2016 roku. 

II transza w wysokości 5.440,00zł (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 

00/1 OO) w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku 

§4. 

Przyjmujący zobowiązuje się do: 

1. Dyslokacji służb ponadnormatywnych zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą 

zagrożenia przestępczością. 

2. Wystawienia w okresie objętym Porozumieniem dwóch dwuosobowych patroli pieszych 

w tygodniu pełniących służbę odpowiednio: 

a) z piątku na sobotę w godz. 20°0 
- 4°0 (jeden dwuosobowy pieszy patrol), 

b) z soboty na niedzielę w godz. 20°0 - 4°0 (jeden dwuosobowy pieszy patrol). 

3. Ustalenia, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu przez 

strony porozumienia. 

4. Zapewnienia właściwej kontroli nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem służb 

ponadnormatywnych. 

§5. 

1. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi jako dysponent Wojewódzkiego Funduszu 

Wsparcia Policji w Łodzi za pośrednictwem podległych służb finansowych wydatkuje 

przekazane środki pieniężne do dnia 20 października 2016 roku oraz dokona rozliczenia 

podatku dochodowego dd osób fizycznych zgodnie z obowiązującym! przepisami. 
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2. Wydział Finansowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w terminie do dnia 

4 listopada 2016 roku złoży końcowe finansowe rozliczenie z przekazanych środków 

i dokona ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na rzecz Gminy 

Opoczno na rachunek bankowy o numerze 10 8973 0003 0020 0376 4826 0003. 

3. Wypłata rekompensat następować będzie w oparciu o wykazy dodatkowych należności, 

które będą przekazywane do Wydziału Finansowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Łodzi. Rekompensatę pieniężną wypłaca się policjantom z dołu do dnia 5 każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§6. 

1. Przyjmujący przedstawia Burmistrzowi Opoczna w terminie do 15-go dnia następnego 

miesiąca dane za poprzedni miesiąc uwzględniające ilości wykonanych służb oraz 

uzyskane wyniki przez policjantów pełniących służbę w godzinach ponadnormatywnych, 

w tym liczby zatrzymanych sprawców, przestępstw i wykroczeń, osób ukaranych 

mandatem karnym, legitymowanych i pouczonych. 

2. Na pisemny wniosek Burmistrza Opoczna przyjmujący przedstawia celem uzgodnienia 

planowaną tygodniową dyslokację patroli, o których mowa w § 4 Porozumienia. 

§7. 

Zmiana niniejszego Porozumienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§8. 

Porozumienie zostaje sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron Porozumienia oraz jeden dla Komendanta' Wojewódzkiego Policji w Łodzi, 

jako dysponenta Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi. 

Komendant Powiatowy Policji 

w Opocznie 

insp. Marek Grzegory-Roróg 
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Burmistrz Opoczna 

Rafał Kądziela 


