
 

 

POROZUMIENIE NR 2/2013 

z dnia 8 maja 2013 r. 

w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej” 

pomiędzy:  

Wojewodą Opolskim – Ryszardem Wilczyńskim, zwanym w treści porozumienia Wojewodą,  

a  

Powiatem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego, w imieniu którego działają:  

1. Starosta Opolski – Henryk Lakwa,  

2. Wicestarosta Opolski – Leonarda Płoszaj  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz,  

zwanym w treści porozumienia Powiatem. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-

twie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.
1)

), art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
2)

), art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.
3)

), w związku z uchwałą  

Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu ograniczania prze-

stępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” strony zawierają porozumienie następującej treści:  

§ 1.1. Wojewoda powierza, a Powiat przyjmuje do wykonania na zasadach określonych w niniejszym poro-

zumieniu zadanie zgłoszone w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań „Razem bezpieczniej” na rok 2013 pod nazwą „Pomóż to proste …” - zwane dalej zadaniem. 

W ramach zadania będą realizowane nw. działania:  

1) warsztaty szkoleniowe związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem dla młodzieży szkolnej, w tym  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych;  

2) pokazy w zakresie prawidłowego zachowania się podczas wypadków drogowych, w tym w zakresie udzie-

lania pierwszej pomocy;  

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, 

poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1370; z 2009 r.  

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385;  

z 2012 r. poz. 354; z 2013 r. poz. 193. 
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3) zakup zestawów do udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;  

4) zakup tablicy interaktywnej dla KM PSP w Opolu wykorzystywanej w celach szkoleniowych;  

5) zakup testów narkotykowych dla KM Policji;  

6) szkolenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa drogowego;  

7) szkolenie w zakresie udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy dla strażaków Ochotniczych Straży Po-

żarnych. 

2. Przedstawione w ust. 1 działania są podstawą udzielenia dotacji (dofinansowania). Zadanie jest realizo-

wane zgodnie z „Harmonogramem planowanych wydatków” stanowiącym załącznik Nr 1 do Porozumienia. 

§ 2.1. Na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wojewoda udziela dotacji celowej w wysokości 

97 052,00 złote (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote), co stanowi 84,51% wartości 

zadania, płatnej w dwóch transzach na rachunek bankowy Powiatu:  

Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

Bank PKO BP S.A. I Oddział Opole Nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123. 

2. Powiat zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do realizacji zadania w wysokości 17 784,00 zło-

tych (słownie siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote), co stanowi 15,49% wartości zadania. 

Wkład własny Powiatu będą stanowiły następujące środki:  

1) 16 784,00 zł (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote) – wkład własny niefinansowy (oso-

bowy i rzeczowy) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (partner Powiatu);  

2) 1 000,00 (jeden tysiąc złotych) – wkład finansowy Powiatu zabezpieczony w budżecie Powiatu Opolskiego 

na 2013 r. 

3. Całkowita wartość powierzonego zadania wynosi 114 836,00 złotych (słownie: sto czternaście tysięcy 

osiemset trzydzieści sześć złotych).  

4. W przypadku gdy wartość zadania ulegnie zmniejszeniu, wysokość dofinansowania z budżetu państwa 

ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania.  

5. W przypadku zwiększenia wartości zadania, wysokość dofinansowania z budżetu państwa nie ulega 

zmianie.  

6. W trakcie realizacji zadania Powiat może dokonywać przeniesienia wydatków płatnych z dotacji między 

poszczególnymi rodzajami kosztów, na skutek zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia porozumienia.  

7. Przeniesienie wydatków, o których mowa w ust. 6, uznane będzie za zgodne z zawartym porozumieniem 

wówczas, gdy zmiana wysokości poszczególnych rodzajów kosztów nie spowoduje ich zwiększenia o więcej 

niż 10% ich pierwotnych wysokości.  

8. Wszelkie przesunięcia wydatków powyżej 10% wymagają pisemnej zgody Wojewody, na pisemny 

wniosek Powiatu zgłoszony wraz z uzasadnieniem.  

9. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 31 grudnia 2013 r. 

§ 3.1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na jaki je uzyskał  

i na warunkach określonych porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy 

realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji od przekaza-

nych przez Wojewodę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania określonego w § 1.  

2. Zlecone zadanie winno być wykonane z uwzględnieniem zasad celowości, legalności i gospodarności.  

3. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.  
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4. W przypadku niewykorzystania części dotacji celowej, podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy wy-

datków Wojewody Opolskiego nr 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000, prowadzony w NBP O/Okręgowy  

w Opolu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2014 r. Od kwoty dotacji zwróconej po ww. terminie 

będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 16 sty-

cznia 2014 r.  

5. Środki finansowe przyznane Powiatowi w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane nie-

zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznemu zwro-

towi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy Woje-

wody Opolskiego nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000, prowadzony w NBP O/Okręgowy w Opolu.  

Do zwrotu dotacji, o których mowa wyżej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
4)

). 

§ 4. Sprawozdanie końcowe, wraz z kserokopiami umów, rachunków i faktur z wykonania zadania oraz po-

twierdzeń ich uregulowania, powinno zostać sporządzone przez Powiat i dostarczone do Wydziału Bezpieczeń-

stwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 stycznia 2014 r.  

do zaakceptowania Wojewodzie.  

§ 5.1. Powiat zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 

z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.  

2. Kontrola prawidłowości wykonywania zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków 

finansowych, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody w każdym czasie  

i miejscu, kontroli dokumentacji księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Powiat, a w uzasadnionych 

przypadkach również kontroli w miejscu realizacji zleconego zadania.  

3. Powiat jest zobowiązany do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania Wojewody i w ter-

minie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zleconego zadania.  

4. Kontrola realizowana jest również poprzez zatwierdzenie sprawozdania końcowego z wykonania zada-

nia, o którym mowa w § 4.  

5. Powiat zobowiązany jest do umieszczania na wszelkich materiałach reklamowych, szkoleniowych, in-

formacjach medialnych, umowach itp. zapisu o finansowaniu projektu ze środków rządowego programu ogra-

niczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 

§ 6. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypo-

wiedzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 

uniemożliwiają wykonywanie porozumienia. Skutki finansowe i ewentualny zwrot niewykorzystanych środ-

ków finansowych strony określają w sporządzonym na tę okoliczność protokole.  

§ 7.1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

wykorzystywania przekazanej kwoty niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wyko-

nywania porozumienia, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zale-

ceń pokontrolnych.  

2. Rozwiązując porozumienie Wojewoda określi wysokość kwoty przypisanej do zwrotu wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego  

nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 prowadzony w NBP O/Okręgowy w Opolu. 

§ 8.1. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil-

nego i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 9. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.  

                                                      
4) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 

Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,  

poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548. 
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§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§ 11.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

  

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

Wojewoda Opolski 

 

Ryszard Wilczyński 
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Załącznik Nr 1  

do Porozumienia Nr 2/2013  

Wojewody Opolskiego  

z dnia 8 maja 2013 r.  

Harmonogram planowanych wydatków  

Lp. 

RODZAJE WYDATKÓW  
(wg działań wskazanych we wniosku o dofinanso-

wanie) 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH WYDATKÓW  

2013 r. (kwota dotacji) 

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI  

I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”  

Projekt pn. „”Pomóż to proste …” 

maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Ogółem 

1.  
Zakup zestawów do udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy  

dla jednostek ochrony przeciwpożarowej  
24 000,00  -  -  -  -  -  -  -  24 000,00 

2.  
Zakup tablicy interaktywnej wraz z niezbędnym osprzętem  

dla KM PSP w Opolu  
10 000,00  -  -  -  -  -  -  -  10 000,00 

3.  
Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy  

dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych  
-  -  -  -  -  60 552,00  -  -  60 552,00 

4.  
Zakup testów narkotykowych dla Komendy Miejskiej Policji  

w Opolu  
2 500,00  -  -  -  -  -  -  -  2 500,00 

 
OGÓŁEM: 36 500,00 -  -  -  -  60 552,00 -  -  97 052,00 
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