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Poz. 4376, 4377

terenie Gminy, posiadających pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów prawnych i wcześniej nie uczestniczących w podobnych szczepieniach, z czego:
- ze środków własnych budżetu powiatu poznańskiego zostanie zaszczepionych 34 dziewczynki,
- ze środków pochodzących z dotacji zostanie
zaszczepionych nie więcej niż 26 dziewczynek,
b) przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania nowotworom szyjki
macicy wśród grupy odbiorców programu
(dziewcząt i ich rodziców bądź opiekunów
prawnych).
3. Zadanie określone w ust. 2 zostanie zrealizowane przez podmiot wybrany przez Powiat zgodnie
z odrębnymi przepisami.

249, poz. 2104 ze zmianami). Odsetki od części
dotacji podlegającej zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminu
zwrotu do dnia jej zwrotu.

§2.1. Powiat zobowiązuje się do poinformowania
społeczeństwa objętego programem zdrowotnym,
iż Gmina dofinansowała jego realizację.
2. Gmina zobowiązuje się współdziałać z Powiatem przy realizacji niniejszego zadania.

§8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§3. Środki finansowe, o których mowa w §1 pkt
1 zostaną:
a) przekazane na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego w Poznaniu nr 85 1030 1247
0000 0000 3491 6000 w terminie 14 dni od
dnia wejścia porozumienia w życie,
b) wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia
2009 r.

§5. Powiat przedłoży Gminie sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie określonym w §4 niniejszego porozumienia.
§6. Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
§7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami).

§9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
§10. Porozumienie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron i jeden egzemplarz do publikacji.
Gmina:
Burmistrz Miasta
(-) mgr Małgorzata Ornoch-Tabędzka

§4. Niewykorzystana cześć dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy nr 36 9048 0007
0000 6028 2000 0001 w terminie określonym w
art. 130 w związku z art. 189a ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr

Powiat:
Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski
Członek Zarządu
(-) Ewa Dalc

4377
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 21 października 2009 r.
pomiędzy Gminą Kleszczewo reprezentowaną
przez:
Wójta Gminy – Bogdana Kemnitz
zwaną dalej „Gminą”
a
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez
Zarząd w imieniu którego działają:
1. Jan Grabkowski – Starosta Poznański
2. Ewa Dalc – Członek Zarządu
zwanym dalej „Powiatem”
w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi
Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego

w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.
§1.1. Zgodnie z art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Gmina przekazuje Powiatowi dotację celową w wysokości
19.950 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) na realizację programu
zdrowotnego powiatu poznańskiego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w roku 2009.
2. Powiat zobowiązuje się do przeprowadzenia
programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka
szyjki macicy obejmującej:
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a) wykonania szczepień (seria 3 dawek) przeciwko zakażeniom wirusem HPV u maksymalnie 58 dziewczynek z rocznika 1996 zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy na
terenie Gminy, posiadających pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów prawnych i wcześniej nie uczestniczących w podobnych szczepieniach, z czego:
- ze środków własnych budżetu powiatu poznańskiego zostanie zaszczepionych 31 dziewczynek,
- ze środków pochodzących z dotacji zostanie
zaszczepionych nie więcej niż 27 dziewczynek,
b) przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania nowotworom szyjki
macicy wśród grupy odbiorców programu
(dziewcząt i ich rodziców bądź opiekunów
prawnych).
3. Zadanie określone w ust. 2 zostanie zrealizowane przez podmiot wybrany przez Powiat zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§2.1. Powiat zobowiązuje się do poinformowania
społeczeństwa objętego programem zdrowotnym,
iż Gmina dofinansowała jego realizację.
2. Gmina zobowiązuje się współdziałać z Powiatem przy realizacji niniejszego zadania.
§3. Środki finansowe, o których mowa w §1 pkt
1 zostaną:
a) przekazane na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego w Poznaniu nr 85 1030 1247
0000 0000 3491 6000 w terminie 14 dni od
dnia wejścia porozumienia w życie,
b) wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia
2009 r.

Poz. 4377, 4378

art. 130 w związku z art. 189a ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 ze zmianami). Odsetki od części
dotacji podlegającej zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminu
zwrotu do dnia jej zwrotu.
§5. Powiat przedłoży Gminie sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie określonym w §4 niniejszego porozumienia.
§6. Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.
§7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami).
§8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
§10. Porozumienie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron i jeden egzemplarz do publikacji.
Gmina:
Wójt
(-) mgr inż. Bogdan Kemnitz
Powiat:
Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski
Członek Zarządu
(-) Ewa Dalc

§4. Niewykorzystana cześć dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy nr 82 1090 1418
0000 0000 4101 4788 w terminie określonym w
4378
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 22 października 2009 r.
pomiędzy Gminą Komorniki reprezentowaną
przez:
Wójta Gminy Jana Brodę
zwaną dalej „Gminą”
a
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez
Zarząd w imieniu którego działają:
1. Jan Grabkowski – Starosta Poznański
2. Ewa Dalc – Członek Zarządu
zwanym dalej „Powiatem”

w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi
Poznańskiemu na realizację programu zdrowotnego
w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r.
§1.1. Zgodnie z art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Gmina przekazuje Powiatowi dotację celową w wysokości
51.450 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) na realizację programu
zdrowotnego powiatu poznańskiego w zakresie pro-

