Krośnie

Pą_ROZUMIENIE

~.~~.9.2015 pomiędzy

zawarte w
w dniu
r.
Prezydentem Miasta
Krosna - Piotrem Przytockim. ~r~tarostą Powiatu Krośnieńskiego - Janem
Juszczakiem w sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa
i porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.
§ 1

Na podstawie art. 38 a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2 013 r„ poz. 595 ze zm.) zwaną w treści porozumienia
„ustawą" . Prezydent Miasta Krosna i Starosta Powiatu Krośnieńskiego tworzą
wspólną komisję bezpieczeństwa i porządku dla Miasta Krosna i Powiatu
Krośnieńskiego, zwaną w treści porozumienia „Komisją".
§2

Ustala się następujący tryb

powoływania członków

1) Rada Miasta Krosna i Rada Powiatu
jednym radnym,

Komisji:

Krośnieńskiego delegują

w

skład

Komisji po

2) Prezydent i Starosta powołują wspólnie trzy osoby spośród osób wyróżniających
się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się
wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym,
w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych,
pracowników oświaty, a także instytucji zajmuj ących się zwalczaniem zjawisk patologii
społecznych i zapobieganiem bezrobociu.
3) Prezydent i Starosta wystąpią wspólnie do Komendanta Miejskiego Policji
o delegowanie dwóch przedstawicieli w skład Komisji.
§3

Prezydent i Starosta wystąpią wspólnie do Prokuratora Okręgowego w
o wskazanie prokuratora do uczestniczenia w pracach Komisji.
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§4

Prezydent i Starosta mogą wspólnie powołać do udziału w pracach Komisji
funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb , inspekcji
i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta
Krosna i Powiatu krośnieńskiego .
§5

Prezydent i Starosta współprzewodniczą Komisji.
§6

Po zrealizowaniu trybu powołania członków Komisji oraz innych osób do pracy
w Komisji, o którym mowa w§ 2, 3 i 4 . Starosta ustali, w formie zarządzenia, skład
osobowy Komisji

§7

1. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
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2. Kadencja Komisji rozpoczyna się od dnia ..~ .-:1.. ~~ ..~.Q.~~rl ·
§8
Obsługę administracyjno-biurową

Komisji zapewnia Starostwo Powiatowe w

Krośnie.

§9

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

W sprawach nieuregulowanyc h w porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 595 ze zm.).
§ 11

Porozumienie wchodzi w

życie

z dniem podpisania.

§12
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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