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POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 10 stycznia 2008 roku w Poznaniu pomiêdzy Wojewod¹ Wielkopolskim zwanym w treci porozumienia
Powierzaj¹cym, reprezentowanym przez Pana Przemys³awa
Paciê  Dyrektora Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu, a Powiatem Ostrowskim zwanym w treci porozumienia
Przejmuj¹cym, w imieniu którego dzia³a Zarz¹d Powiatu w
osobach:
1. Pan W³odzimierz JÊDRZEJAK  Starosta Ostrowski
2. Pan Krzysztof RASIAK  Wicestarosta Ostrowski
nastêpuj¹cej treci:
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz.U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz.
1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz.
1452, z 2004 r. i Nr 33, poz. 287, oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288,
Nr 90 poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1592, 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 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055), w zwi¹zku z art. 30 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)
oraz uchwa³y Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XIV/88/07 z dnia
28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej.

§1. Powierzaj¹cy powierza, a Przejmuj¹cy przyjmuje, na
zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw okrelonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277,
poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711), tj. zawieranie i podpisywanie w imieniu
Powierzaj¹cego umowy zlecenia z zak³adem opieki zdrowotnej, lekarzami prowadz¹cymi indywidualne specjalistyczne
praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psy-

chologami zwanymi dalej zak³adami opieki zdrowotnej, na
przeprowadzenie badañ specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej
Komisji Lekarskiej.
§2. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do zapewnienia bie¿¹cej
kontroli nad prawid³owym i terminowym wykonaniem przez
zak³ad opieki zdrowotnej zleconych badañ specjalistycznych.
§3. Powierzaj¹cy zastrzega sobie w ramach nadzoru nad
prawid³owym i terminowym wykonaniem zleconego zadania
uzyskiwanie od Przejmuj¹cego bie¿¹cych i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a tak¿e prawo wgl¹du
do dokumentacji zwi¹zanej z realizacj¹ powierzonych spraw.
§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê pokrywaæ wynagrodzenie zak³adowi opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne wy³¹cznie w ramach i do wysokoci kwoty 12.000z³
(dwanacie tysiêcy z³otych) przekazanej przez Powierzaj¹cego
na ten cel.
§5. Umowa zlecenia na przeprowadzenie badañ specjalistycznych nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217).
§6. Porozumienie zawarte zostaje na okres od 15 stycznia
do 30 kwietnia 2008 r.
§7. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dla Przejmuj¹cego i
dwa egzemplarze dla Powierzaj¹cego.
POWIERZAJ¥CY
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydzia³u
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
(-) Przemys³aw Pacia
PRZEJMUJ¥CY
Starosta
(-) W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta
(-) mgr in¿. Krzysztof Rasiak

