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zawarte w dniu ... 1..f?~:.d1:. 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Policji Województwa Podkarpackiego pomiędzy: 

Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w imieniu 
którego działają: 
1. Pan Jan Juszczak - Starosta Krośnieński 
2. Pan Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Krystyny Kasza 
zwanym w treści porozumienia Powiatem Krośnieńskim 
a 
Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie reprezentowaną przez Zastępcę Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji-insp. Sławomira Szczupaka 
zwaną w treści porozumienia Komendą. 

§1 

Działając na podstawi~ art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym G.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 13 ust. 3 i 4f pkt 1 ustawy z dnia 
6kwietnia1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 zpóźn.zm.) Powiat Krośnieński 
zobowiązuje się przekazać z budżetu w 2013 r. Komendzie na konto kwotę 1.000,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) na prace remontowe i zakup wyposażenia sali do celów 
szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy. 

§2 

Środki finansowe o których mowa w § 1 Powiat Krośnieński przekaże Komendzie na rachunek 
bankowy Funduszu Wsparcia Policji o numerze: 46 1130 1105 0005 2159 3320 0001 
w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia. 

§3 

Komenda zobowiązuje się przekazane środki finansowe przeznaczyć wyłącznie na cele 
określone w§ 1 niniejszego porozumienia i wykorzystać najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013r. 

§4 

1. Komenda w terminie ·do 20 grudnia 2013 r. zobowiązuje się przedłożyć Powiatowi 
Krośnieńskiemu pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków, wraz 
z potwierdzeniami zapłaty za zadanie i kserokopiami faktur. 

2. Komenda zobowiązuje się do właściwego wykonania zadania zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych. 

3. Powiatowi Krośnieńskiemu przysługuje prawo kontroli sposobu wykorzystania 
przekazanych środków finansowych. W tym zakresie Powiat krośnieński może żądać 
przedstawienia dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z wykorzystaniem 
przekazanych środków finansowych. 



§5 

1. Niewykorzystane środki dotacji podlegają zwrotowi bez wezwania, na konto Powiatu 

Krośnieńskiego w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Nr 72 8636 0005 2001 0004 8666 

0008 niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania, nie później niż do 30 grudnia 2013r. 
2. Kwota wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami 

liczonymi jak od zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek bankowy Powiatu 

Krośnieńskiego. 

§6 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy 
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Policji. 

§8 

Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
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ANEKS z dn. 11 grudnia 2013 r. 

do porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych 

na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Podkarpackiego pomiędzy 

Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w imieniu którego 
działają: 

Pan Jan Juszczak - Starosta Krośnieński , 

Pan Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Krystyny Kasza 

- zwanej w dalszej części „Powiatem Krośnieńskim" 

a 

Komendą Wojewódzka Policji w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30, reprezentowaną 

przez : 

insp. Sławomira Szczupaka - Zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - zwaną w 

dalszej części „Komendą" . 

W związku z brakiem możliwości wydatkowania przekazanych środków finansowych z budżetu 

Powiatu Krośnieńskiego, na dofinansowanie prac remontowych i zakup wyposażenia Sali do celów 

szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, w wyznaczonym 

terminie strony ustalają co następuje : 

§1 

W §3 wspomnianego porozumienia zmienia się termin wykorzystania środków finansowych z dnia 

15.12.2013 r. na dzień 24.12.2013 r „ 

§2 
W §4 pkt 1 wspomnianego porozumienia zmienia się termin rozliczenia z wykorzystanych środków 

finansowych z dnia 20. I 2.2013 r. na dzień 30.12.2013 r „ 

§3 

Pozostałe ustalenia zawarte w porozumieniu z dnia I 5 listopada 2013 r. pozostają bez zmian są 

obowiązujące dla obydwu stron . 

§4 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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