Załącznik do Uchwały Nr XXIX/271/2010
Rady Gminy Budzyń
z dnia 29 stycznia 2010 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
w sprawie utworzenia Straży Gminnej
zawarte w dniu ………………… r.
pomiędzy:
1. Gminą Miejską w Chodzieży reprezentowaną przez Burmistrza Chodzieży
Pana Jacka Gursza,
2. Gminą Chodzież reprezentowaną przez Wójta Gminy Chodzież Pana Zbigniewa Salwę,
3. Gminą Budzyń reprezentowaną przez Wójta Gminy Budzyń
Pana Marcina
Sokołowskiego,
4. Gminą Margonin reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Pana
Leszka Łochowicza.
Działając na podstawie Uchwały Nr……………….Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
……………….r. Uchwały Rady Gminy w Chodzieży Nr…………………..,z dnia ………..
Rady Gminy Budzyń Nr……………………...z dnia oraz Rady Miasta i Gminy w Margoninie
Nr………………….. z dnia, w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
gminami: Gminą Miejską w Chodzieży, Gminą Chodzież, Gminą Budzyń oraz Gminą
Margonin w sprawie utworzenia Straży Gminnej, po zasięgnięciu opinii Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. Porozumienie zostaje zawarte w celu utworzenia przez Gminy Straży Gminnej i realizacji
zadań własnych polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących
porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze sobą gmin: Chodzież, Budzyń i Margonin
oraz w celu wspólnego wypełniania obowiązków wynikających z art.7 ust.1 pkt 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
oraz art.2 ust.1 i 2, art.3, art.6 ust.1 i art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach
gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779 ze zm.)
§ 2. 1. Mocą zawartego Porozumienia gminy: Chodzież, Budzyń i Margonin powierzają
Gminie Miejskiej w Chodzieży wykonywanie zadań własnych w zakresie porządku
publicznego, tj. zadania określonego w art.7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym oraz art.2 ust.1 i 2, art.3, art.6 ust.1 i art.8 ust.2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.
2. Gmina Miejska w Chodzieży mocą zawartego Porozumienia przyjmuje powierzone jej
zadania, określone w ust.1.
3. Gmina Miejska w Chodzieży obliguje się do utrzymania zobowiązania finansowego na
poziomie przyjętego budżetu Straży Miejskiej na rok 2009.
§ 3. Straż Gminna obejmuje swoim zasięgiem działania terytorium Gminy Miejskiej
w Chodzieży oraz gmin: Chodzież, Budzyń, Margonin
§ 4. 1. Strony Porozumienia ustalają, że gminy Chodzież, Budzyń, Margonin i Gmina Miejska
w Chodzieży będą ponosiły koszty utrzymania Straży Gminnej w kwocie po ………………
zł (słownie: …………………………………….. zł) rocznie każda, płatne w równych ratach
miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca, z roczną waloryzacją.

2. Każda z gmin: Chodzież, Budzyń i Margonin jednorazowo poniesie koszty w wysokości po
………………………. zł płatne do ………………….. roku na zakup:
a) umundurowania dla strażników, szkolenia podstawowego strażnika, badań lekarskich oraz
szkoleń specjalistycznych,
b) sprzętu komputerowego,
c) sprzętu biurowego.
3. Gmina Miejska w Chodzieży oraz gminy: Chodzież, Budzyń i Margonin ponosić będą
w pełnym zakresie koszty wynagrodzenia strażników zatrudnionych na terenie ich działania,
wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń a także bieżące koszty administracyjne oraz
wszelkich dodatkowych a nie objętych porozumieniem kosztów.
4. Gminy Chodzież, Budzyń i Margonin mogą zabezpieczyć do zadań własnych straży
gminnej samochód inspekcyjny wykorzystywany na terenie danej gminy i ponosić będą z
tego tytułu całkowite koszty bieżącej eksploatacji w tym zakup paliwa, serwis i ewentualne
naprawy oraz inne wydatki z tym związane.
5. Wpływy z kar i mandatów przekazywane będą na rachunek tej gminy, na terenie której
zostały nałożone, w terminie 30 dni od momentu wpłynięcia środków na konto Urzędu
Miejskiego w Chodzieży.
6. Komendant Straży Gminnej będzie przekazywał gminom Chodzież, Budzyń i Margonin
kwartalne sprawozdania finansowe dotyczące wykonania dochodów z tytułu kar i mandatów
oraz wydatków na utrzymanie Straży Gminnej w terminach do: 15 kwietnia, 15 lipca,
15 października, 31 stycznia.
7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6 sporządzone będą zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r.w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.
Nr 115, poz.781 z późn. zm.).
8. Opracowanie rocznego planu budżetowego Straży Gminnej powierza się jej
Komendantowi.
9. Przedłożony roczny plan budżetowy Straży Gminnej zatwierdza Rada Miejska w
Chodzieży.
10. Ostateczne rozliczenie środków przekazanych w ramach Porozumienia dokonane zostanie
do końca miesiąca marca każdego następnego roku.
§ 5. 1. Strony Porozumienia ustalają, że Straż Gminna podlegać będzie Radzie Miejskiej
w Chodzieży, która w uzasadnionych przypadkach dotyczących sposobu funkcjonowania
Straży Gminnej uwzględniać będzie sugestie pozostałych gmin będących stronami
porozumienia.
2. Strony Porozumienia wyznaczają Radę Miejską w Chodzieży do nadania regulaminu
Straży Gminnej.
3. Zakres obowiązków służbowych Komendanta Straży Gminnej ustali Burmistrz Miasta
Chodzieży w uzgodnieniu z Wójtami Gminy Chodzież, Budzyń oraz Burmistrzem Miasta
i Gminy Margonin
4. Strony Porozumienia ustalają, że Straż Gminna będzie działała na zasadach jednostki
organizacyjnej (budżetowej).
§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny być dokonywane w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
§ 7. 1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za sześciomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia strony Porozumienia dokonują
rozliczenia majątku w sposób ustalony dla utrzymania Straży Gminnej
określony w § 4.
Za Gminę Chodzież
Za Gminę Budzyń
Za Gminę Margonin
Za Gminę Miejską w Chodzieży

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

