
POROZUMIENIE

w sprawie dofinansowania kosztów zakupu sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej 
dla potrzeb działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

zawarte w dniu 2021 roku pomiędzy:

Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez:

Starostę Kieleckiego - Pana Mirosława Gębskiego

Członka Zarządu - Pana Mariusza Ścianę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego - Pani Anny Moskwy 

zwanym dalej „Powiatem Kieleckim”

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego KWP w Kielcach - Pani mgr Marzeny Kieres 

zwanym dalej „Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach”

Porozumienie zawarte jest przy udziale

Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach 
insp. Tomasza Śliwińskiego

Strony porozumienia działając na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13 
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020, poz. 360 ze zm.) oraz 
Uchwały Nr XXVI11/10/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok postanawiają co następuje:

§1

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Powiat Kielecki środków finansowych 
w wysokości 7 500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) na dofinansowanie 
kosztów zakupu sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej dla potrzeb działalności Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach i podległych jej komisariatów.



§2

Powiat Kielecki zobowiązuje się do przekazania środków finansowych o których mowa 
w § 1 na konto funduszu celowego Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach posiadającego rachunek bankowy nr 91 1130 1192 0027 6158 2720 0001 w terminie 
30 dni od dnia podpisania porozumienia.

§3

1. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oświadcza, że środki wymienione w § 1 zostaną 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

2. Zakup sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej dla potrzeb działalności Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach, nastąpi zgodnie z prawem zamówień publicznych.

3. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zobowiązuje się do przekazania zakupionego 
sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej, o których mowa w § 1 dla Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach.

§4

1. Termin wydatków środków nastąpi do 20.12.2021r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W celu dokonania oceny właściwego wykonania postanowień niniejszego Porozumienia 

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, w terminie do 15.01.2022 roku, przedstawi 
Powiatowi Kieleckiemu sprawozdanie obejmujące rozliczenie otrzymanych środków 
finansowych.

3. Rozliczenie zawierać będzie kopie faktur zakupu wraz z kserokopią przelewów/wyciągów 
bankowych.

4. W przypadku nieprzedstawienia rozliczenia, w terminie o którym mowa w ust.1, 
wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zobowiązuje się do 
zwrotu w tym samym terminie, o którym mowa w ust.1 środków wraz z odsetkami 
w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania środków 
przez Powiat Kielecki, na rachunek bankowy Powiatu Kieleckiego, przy czym środki 
zwrócone do 31.12.2021 r. podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Nr 52 1560 0013 2037 
3600 2000 0001, zaś środki zwrócone po tym terminie podlegają zwrotowi na rachunek 
bankowy Nr 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004.

§5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.

§6

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



§7

1. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla KMP w Kielcach.

2. Każdy egzemplarz Porozumienia uważany jest za oryginał i stanowi podstawę wynikających 
z niego zobowiązań i uprawnień.

Powiat Kielecki

sTAMrA
Mirosław Gębski

Komenda Wojewódzka Policji 
w Kielcach

Komenda Miejska Policji 
w Kielcach

ZASTĘPCA KOMENDANTA 
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 

W KIELCACH

mł. insp. dr Agata Mitysińska-Nagórny

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM 
formalno- prawnym 

radca prawky 
Urszula Miernik 

v KL-K-725

Kielce, dn. ........

Środki finansowe zabezpieczono w budżecie
Powiatu Kieleckiego na rok 2021 
w dziale 754, rozdział 75405 § 2300
Uchwały Nr XXVI11/10/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021r.


