
  

POROZUMIENIE 

w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod 

nazwą „Razem bezpieczniej”. 

zawarte w Bydgoszczy w dniu 25 maja 2015 r. pomiędzy: 

Panią Ewą Mes - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, 

a Miastem Bydgoszcz, 

reprezentowanym przez:  

Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Bydgoszczy, 

przy kontrasygnacie Skarbnika: Pana Piotra Tomaszewskiego 

 

Na podstawie art.8 ust. 2 z dnia 13 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm.) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku 

w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, 

strony zgodnie postanawiają: 

 

§ 1.1. Po uwzględnieniu rekomendacji zawartej w opinii z dnia 15 grudnia 2014 roku zespołu 

kwalifikacyjnego przy Zespole do spraw rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań „Razem bezpieczniej” w województwie kujawsko-pomorskim oraz rekomendacji Zespołu 

wspierającego koordynację programu „Razem bezpieczniej" przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski przyznaje dotację celową w wysokości: 100.000,00 zł na zrealizowanie przez Miasto 

Bydgoszcz programu pn. „Widoczni – bezpieczni w Bydgoszczy”. 

2. Udział środków własnych Miasta Bydgoszcz w wysokości: 30.000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy zł 

na zrealizowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Widoczni – bezpieczni 

w Bydgoszczy”. 

 

§ 2.1. Miasto Bydgoszcz zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zadania 

w zakresie i w formie opisanej w programie pn. „Widoczni – bezpieczni w Bydgoszczy”. 

2. Wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad wykorzystaniem dotacji zgodnie z celem. 

 

§ 3.1. Środki przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 przekazane będą w terminie 

30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy nr 56 1240 

6452 1111 0010 4787 9604. 

2. Miasto Bydgoszcz zobowiązuje się do złożenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu sprawozdania 

z wykorzystania środków na dotację objętą niniejszym Porozumieniem w terminie do 10 stycznia 2016 roku. 

 

§ 4. Dotacja, o której mowa w niniejszym Porozumieniu nie może być wykorzystana na inny cel niż 

wskazany w § 1. 

 

§ 5. Niewykorzystana dotacja bądź wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana podlega 

zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych. 
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§ 6. Zmiana treści niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7.1. Niniejsze Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

2. Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji Miasto Bydgoszcz zobowiązane jest przedstawić 

w terminie do 10 stycznia 2016 roku. 

 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku. - Kodeks cywilny (Dz.U. 

z 2014 poz. 121) oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 9. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Za Miasto Bydgoszcz: 

Ewa Mes   Prezydent Miasta 

 Rafał Bruski 

 

Piotr Tomaszewski 

 Skarbnik Miasta 
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