
UCHWAŁA NR XXXV/238/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/222/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie przekazania 
w 2013 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

zakup kostki brukowej celem wykonania parkingu przy budynku komisariatu Policji w Krośniewicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. t.j. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 13 ust. 3 i 4e pkt 2 ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287,poz. 1687, z 2012 r. poz.  664, 
poz. 908, poz. 951, poz. 1529) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/222/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 
przekazania w 2013 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej celem wykonania parkingu przy budynku komisariatu Policji 
w Krośniewicach dokonuje się następujących zmian: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „ w sprawie przekazania w 2013 roku środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu”

2) § 1 otrzymuje brzmienie: „Przekazuje się na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, środki finansowe w wysokości 12 000 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji w Krośniewicach.”

§ 2. Na pokrycie środków o których mowa w § 1 pkt. 2 zostały zarezerwowane środki finansowe 
w budżecie Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy, upoważniając go do zawarcia 
stosownego porozumienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/238/13 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych 

Zawarte w dniu …………………… r. w Nowych Ostrowach pomiędzy gminą Nowe Ostrowy z siedzibą 
w Nowych Ostrowach 80, 99 – 350 Ostrowy w imieniu której działa: 

Wójt Gminy Nowe Ostrowy – Zdzisław Kostrzewa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – 
Małgorzaty Sołtysińskiej 

zwana w treści umowy „Gminą” 

a Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Lutomierska 108/112, 
w imieniu której działa: inspektor Dariusz Banachowicz. 

zwany w treści umowy ”Komendantem”. 

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 3, ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zmianami) Gmina przekaże kwotę 
12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji 
w Krośniewicach, a Komendant zobowiązuje się wydatkować przekazaną kwotę na wskazany cel. 

§ 2. Na poczet środków finansowych o której mowa § 1 przeznacza się kwotę 7000,00 zł. (słownie: 
siedem tysięcy złotych) jaka już została wpłacona na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji 
w BGK oddz. w Łodzi w dniu 26.06.2013 r. 

2. Pozostałą kwotę 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) Gmina Nowe Ostrowy przekaże w terminie 14 dni 
od dnia podpisania niniejszego porozumienia na rachunek bankowy funduszu celowego - 
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w BGK oddz. w Łodzi 76113011630014712669200001. 

3. Przekazane środki finansowe przeznaczone będą wyłącznie na cel określony w § 1 niniejszego 
porozumienia i wykorzystane w terminie do dnia 15.12.2013 r. 

4. Niewykorzystane środki podlegać będą zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Nowe Ostrowy 
o numerze 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040 w terminie 14 dni od daty określonej w ust. 1. 

§ 4. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przedstawi Urzędowi Gminy Nowe Ostrowy rozliczenie 
wykorzystania w/w środków w terminie do dnia 31.12.2013 r., które zawierać będzie kopie dokumentów 
potwierdzających wydatkowanie przekazanych środków finansowych. 

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą mieć zastosowanie przepisy 
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Policji. 

§ 7. Niniejsze porozumienie zastępuje porozumienie zawarte dnia 19.06.2013 roku. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Komendanta, 
jeden dla Gminy. 

Gmina Nowe Ostrowy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
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Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/238/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji, gmina może przekazać środki finansowe przeznaczone na
pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz uczestniczyć w kosztach
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupie niezbędnych dla ich
potrzeb towarów i usług. Mając na względzie dobro wspólne mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy
związane z poprawą bezpieczeństwa, a także stworzenie odpowiednich warunków i możliwości pracy
funkcjonariuszom Policji w Krośniewicach przekazanie środków wymienionych w uchwale jest
zasadne. W porozumieniu zostaną określone warunki przekazania środków finansowych, jak również
sposób ich rozliczenia.
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