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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr..G.t:lt.(t?~.......
z dnia .../!,~,.Q9.,.WO!l.r.:............

Zakres zakupu towarów i uslug na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2004 roku

~ilozn,ak

LP. Charakterystyka Rodzaj wydatku Przedmiot zamówienia kwota suma

l Doskonalenie Systemy urzadzenia lacznosci, skaner (wyposazenie) 2200
Zarzadzania Jakoscia ISO informatyki i urzadzenia

zestawy komputerowe ( srodki trwale) 10000
900 l :2000 wraz z zakupem biurowe oraz srodki i

sprzetu informatycznego materialy niszczarki dokumentów ( wyposazenie) 4000
eksploatacyjne, biurowe

materialy eksploatacyjne 27 000

tonery, tusze, druki ( materialy) 10 800

2 Doposazenie patroli radiotelefony przenosne Motorowa GP 360 2 kpI. ( wyposazenie) 5000 5000
pieszych w sprzet radiotelefoniczny typu Motorola

3 Zakup psów sluzbowych 2 psy sluzbowe 2 psy ( srodek trwaly) 8000 8000

4 Zakup umundurowania Policjantów Kamizelki odblaskowe z kamizelki odblaskowe 75 szt. (material) 3000 3000
napisem POLICJA

5 Odnowiellle pomieszczen w zakup materialów materialy budowlane farba, gips itp. 15000 15 000
komisariatach Policji budowlanych ( materialy)

6 zakup sprzetu techniki zakup aparatów cyfrowych aparaty cyfrowe - 5 szt. ( wyposazenie) 11 500
kryminalistycznej oraz mnego wyposazenia

waga do narkotyków ( wyposazenie) 500 12000

Ogólem 70 000
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POROZUMIENIE Nr.........

z dnia............

zawarte pomiedzy:

Powiatem Poznanskim, z siedziba w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, w imieniu którego
dzialaja:
1. Starosta Poznanski - Pan Jan Grabkowski
2. Wicestarosta Poznanski - Pan Marek Wozniak
z kontrasygnata Skarbnika Powiatu Poznanskiego - Pani Renaty Ciurlik

a

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu z siedziba przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844
Poznan, reprezentowana przez Pana nadinsp. Henryka Tusinskiego - Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
oraz

KomendaMiejskaPolicjiw Poznaniuz siedzibaprzyul. Taborowej22, 60- 790Poznan,
reprezentowana przez Pana podinsp. Zdzislawa Stachowiaka - Komendanta Miejskiego
Policji w Poznaniu,

zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. nr 7, poz.
58 z pózniejszymi zmianami) oraz uchwala Rady Powiatu Poznanskiego Nr XX/184/II/2004
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany budzetu Powiatu Poznanskiego na
rok 2004, zawiera sie porozumienie o nastepujacej tresci:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uczestniczenie przez Powiat Poznanski
w kosztach funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2004 r., poprzez
przekazanie w formie darowizny towarów i uslug, o których mowa w zalaczniku nr 1 do
Porozumienia.

2. Na realizacje Porozumienia Powiat Poznanski przeznacza srodki finansowe w
wysokosci 70 000,00 zl (slownie: siedemdziesiat tysiecy zlotych) brutto.

3. Zmiana zakresu wydatków okreslonych w ust. 1 wymaga uzgodnien pomiedzy stronami
niniejszego Porozumienia w formie zmiany zalacznika do porozumienia.

§2

1. Srodki rzeczowe wymienione w § 1 ust. 1 zostana wykorzystane przez Komende Miejska
Policji w Poznaniu wylacznie na cele, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Srodki finansowe winny byc wydatkowane zgodnie z ustawa o prawie zamówien oraz
finansach publicznych.



/~
§ 3

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zlozy do Starostwa Powiatowego w terminie do
31 grudnia 2004 roku sprawozdanie merytoryczne z realizacji Porozumienia.

§4

1. Upowaznieni pracownicy Starostwa Powiatowego majaprawo dokonac kontroli
prawidlowosci wykorzystania przekazanych srodków rzeczowych.

2. Powiat Poznanski ma prawo, w celu kontroli, zadac od Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wszystkich dokumentów
dotyczacych realizacji zadania.

3. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu
zobowiazane sa do udzielenia ustnie lub na pismie w zaleznosci od zadania
kontrolujacego i w terminie przez niego okreslonym, wyjasnien i informacji dotyczacych
wykorzystania przekazanych srodków rzeczowych.

§ 5

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§6

Ewentualne spory mogace wystapic w trakcie realizacji Porozumienia, strony poddaja
jurysdykcji wlasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu.

§7

Porozumienie sporzadzono w szesciu jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
stron.

Podpisy stron Porozumienia
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