
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 30 marca 2010r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia reprezentowaną przez: Prezydenta 

Miasta Radomia - Pana Andrzeja Kosztowniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani Krystyny 

Dadej a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji - Panem Ryszardem Szkotnickim przy kontra-

sygnacie Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów KWP z siedzibą w Radomiu - Pani Anny 

Cichockiej oraz Komendantem Miejskim Policji w Radomiu - Panem Andrzejem Chanieckim. 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z2007r. Nr 43, poz. 

277 z póŝn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) w celu realizacji zadania gminy w zakre-

sie ochrony porządku publicznego, strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Komendant Miejski Policji w Radomiu zobowiązuje się do: 

- przyjmowania i zatrzymania do wytrzeŝwienia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeŝ-

wienia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu osób z terenu miasta Radomia znajdujących się w stanie 

nietrzeŝwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie 

pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdro-

wiu innych osób, 

- zapewnienia wyżej wymienionym osobom opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie. 

§ 2. Gmina Miasta Radomia zobowiązuje się do uczestniczenia w pokrywaniu części kosztów utrzymania 

i funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeŝwienia Komendy Miejskiej Policji w Ra-

domiu, a także uczestniczenia w pokrywaniu kosztów zakupu niezbędnych dla jej potrzeb towarów i usług w 

zakresie potrzebnym do realizacji zadania z zakresu ochrony porządku publicznego, szczegółowo określo-

nego w § 1 Porozumienia, do kwoty w wysokości 360 000,-zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

Ŝródło finansowania: środki na zadania własne Gminy - dz. 851, rozdz. 85154, § 3000 

§ 3. Środki, o których mowa w § 2 niniejszego Porozumienia będą przekazywane na podstawie not ob-

ciążeniowych wystawionych przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji, wraz ze sporządzonymi i 

zatwierdzonymi przez Komendanta Miejskiego Policji zestawieniami poniesionych wydatków osobowych i 

administracyjnych oraz uwierzytelnionymi kserokopiami faktur lub rachunków za materiały i usługi zaku-

pione na potrzeby Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeŝwienia na rachunek bankowy funduszu 

celowego - Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w NBP O/Warszawa 21 1010 1010 0022 1918 9810 

0000, w terminie czternastu dni od daty doręczenia noty obciążeniowej. 

§ 4. Komendant Miejski Policji w Radomiu zobowiązuje się do: 

- składania comiesięcznych informacji na temat ilości zatrzymanych w stanie nietrzeŝwości osób zakłóca-

jących porządek publiczny z terenu miasta Radomia, 

- przedstawienie Gminie Miasta Radomia rocznego sprawozdaniu ze swojej działalności na temat realiza-

cji zadania Gminy przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu w zakresie objętym niniejszym Poro-

zumieniem w terminie do 31 grudnia 2010r.. 

§ 5. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji porozumienia ze strony Gminy Miasta Radomia pro-

wadzić będzie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowania przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy o finansach publicznych. 

§ 7. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r. 

§ 8. Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

na podstawie art. 13 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 20lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 68, poz. 449). 

§ 9. Niniejsze Porozumienie zawarto w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Mazowiec-

kiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, 1 egz. dla Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu i 3 egz. dla 

Gminy Miasta Radomia. 

 

Prezydent Miasta: 

Andrzej Kosztowniak 

Z up. Skarbnika Miasta: 



mgr Sławomir Szlachetka 

Z-ca Skarbnika Miasta 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji: 

insp. Ryszard Szkotnicki 

p.o. Główny Księgowy 

Naczelnik Wydziału finansów 

KWP z siedzibą w Radomiu: 

kom. mgr Anna Cichocka 

Komendant Miejski Policji w Radomiu: 

insp. Andrzej Chaniecki 

 

 


