
 

 

Porozumienie 

 

w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej 

zawarte w dniu 14 grudnia 2016 r. w Lubomi 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Lubomia 

w imieniu której działa dr Czesław Burek - Wójt Gminy Lubomia 

a 

Gminą Gorzyce 

w imieniu której działa Daniel Jakubczyk - Wójt Gminy Gorzyce 

 

Działając na podstawie: 

1) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706) oraz 

2) Uchwały nr XXX/182/2016 Rady Gminy Lubomia z dnia  14  listopada 2016 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia z Gminą Gorzyce oraz 

3) Uchwały nr XXI/171/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia z Gminą Lubomia o utworzeniu wspólnej straży gminnej. strony porozumienia ustalają co 

następuje: 

§ 1. Strony niniejszego porozumienia tworzą wspólną Straż Gminną zwaną dalej Strażą. 

§ 2. Terenem działania Straży jest Gmina Lubomia i Gmina Gorzyce. 

§ 3. 1. Koszty utrzymania Straży pokrywane będą z budżetu Gminy Lubomia. 

2. Gmina Gorzyce pokrywa 40% kosztów utrzymania Straży wynikających z uchwały budżetowej Gminy 

Lubomia. 

3. Wysokość planowanych kosztów utrzymania Straży w kolejnym roku budżetowym strony uzgadniają na 

piśmie najpóźniej do 30 października roku poprzedniego. W roku 2016 strony uzgadniają koszt utrzymania 

Straży na rok 2017 do dnia 20 grudnia 2016 r. 

4. Gmina Gorzyce będzie przekazywała na konto Gminy Lubomia na podstawie wystawionej przez Wójta 

Gminy Lubomia noty księgowej, środki, w terminie do 15 stycznia - 50% kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 2 

oraz do 15 sierpnia - pozostałą kwotę, czyli 50% kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 2. 

5. Zwłoka w zapłacie powoduje obowiązek uiszczenia odsetek w wysokości ustawowej. 

6. Ostateczne rozliczenie kosztów utrzymania Straży  za dany rok nastąpi do dnia 31 stycznia następnego 

roku kalendarzowego z uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany w planie wydatków Straży w ciągu roku kalendarzowego. 

8. Zmiana budżetu, o której mowa w ust. 7 nie wymaga uzgodnienia z Gminą Gorzyce za wyjątkiem 

zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków. 
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9. Sposób udziału Gminy Gorzyce w kosztach majątkowych planowanych w danym roku budżetowym 

ustala się w drodze oddzielnych uzgodnień. 

10. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 9 przybiorą formę pisemną. 

11. Koszty zakupu druków mandatów karnych dla każdej z gmin ponosi dana gmina. 

12. Wpływy finansowe z grzywien nałożonych w granicach administracyjnych porozumiewających się 

gmin, stanowią dochód gminy, w której zostały nałożone. 

§ 4. 1. Strażnicy, na terenie Gminy Gorzyce, będą wykonywali zadania z zakresu utrzymania czystości  

i porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, w tym także czynności 

administracyjne, w wymiarze 8 godzin dziennie, po dwa razy w tygodniu (łącznie tygodniowo 16 godzin). 

2. Czas wykonywania czynności na terenie Gminy Gorzyce Strażnicy będą potwierdzali w Urzędzie Gminy 

w Gorzycach. 

3. Harmonogram pracy Strażników przygotowuje Wójt Gminy Lubomia   w uzgodnieniu z Wójtem Gminy 

Gorzyce. 

4. Koszty wynikające z wykonywania służby ponad ustalony czas pokrywa zainteresowana gmina  

w rozliczeniu rocznym. 

§ 5. 1. Strony niniejszego porozumienia wyznaczają Radę Gminy Lubomię jako właściwą do nadania 

regulaminu Straży i uprawnioną do jej rozwiązania. Jeżeli Rada Gminy Lubomia postanowi o umiejscowieniu 

straży w strukturze Urzędu Gminy Lubomia, strony niniejszego porozumienia wyznaczają jako władnego do 

nadania regulaminu Straży Wójta Gminy Lubomia. 

2. Wspólna Straż podlegać będzie Wójtowi Gminy Lubomia. 

3. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony od 1.01.2017 r. do  31.12.2019 r. 

4. Każda z porozumiewających się stron może wystąpić z niniejszego porozumienia z zachowaniem 

sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji treści niniejszego porozumienia rozstrzygane będą 

przez właściwe sądy powszechne. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Wójt Gminy Lubomia 

 

 

dr Czesław Burek 

Wójt Gminy Gorzyce 

 

 

Daniel Jakubczyk 
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