
 

 

POROZUMIENIE NR 51 

zawarte w dniu 8 grudnia 2016 r.  

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem, zwanym dalej „Wojewodą”, 

a  

Powiatem Górowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 

1) Piotr Wołowicz – Starosta Górowski 

2) Paweł Niedźwiedź – Wicestarosta Górowski  

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Wiesława Pospiecha  

działającego na podstawie uchwały nr XXVI/138/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005r.  

zwanym dalej „Powiatem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem  

 kwalifikacji wojskowej w 2017 r. 

I. Podstawa prawna porozumienia  

– art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 525 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz.1960.), 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze 

zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.), 

– art. 30 ust. 4, ust. 4a, 4b i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 ze zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 1198) 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie 

Powiatu Górowskiego, Wojewoda Dolnośląski powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji następujące zadania: 

1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej, a w razie niemożności zawarcia umów 

z kierownikami tych zakładów, zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne lub grupowe 

specjalistyczne praktyki lekarskie oraz z psychologami – w sprawie przeprowadzania specjalistycznych ba-

dań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej, zgodnie ze skierowaniem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Górze, 

2) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, 

3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się: 

1) do pokrycia, ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody, kosztów wykonania specjalistycznych badań 

lekarskich i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz badań psycholo-

gicznych. Koszty te nie mogą być wyższe od ujętych w cenniku usług medycznych właściwego oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia, 

2) do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywa-

nych z tych środków w sposób pozwalający na identyfikację wszystkich operacji związanych z wykorzysta-

niem środków z dotacji oraz dokumentów potwierdzających każdą transakcję. 
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2. Wojewoda przyzna w 2017 r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym zadań, o których mo-

wa w § 1, jak również na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wcho-

dzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej, dotację celową w kwocie 16 000 zł. (słownie: szesnaście 

tysięcy złotych) sklasyfikowaną w projekcie budżetu Wojewody na 2017 rok: dział 750, rozdział 75045,  

§ 2110, w ujęciu zadaniowym 11.4.2.7. 

3. Wysokość dotacji została określona na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2017. 

4. Ustalona wstępnie w ust. 2 kwota dotacji może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 

2017. 

§ 3. 1. Powiat rozliczając koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić: 

1) wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób sta-

wiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych kosztów wykonywania badań oraz na-

zwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, których poddano wymienionym badaniom 

i obserwacji szpitalnej na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej, jak również faktury obciążeniowe wy-

stawione przez zakłady opieki zdrowotnej bądź lekarzy prowadzących indywidualne lub grupowe specjali-

styczne praktyki lekarskie oraz przez psychologów, 

2) kserokopie dokumentów będących podstawą wszystkich poniesionych wydatków. 

2. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 

jednego miesiąca od daty zakończenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie. 

§ 4. 1. Środki finansowe z budżetu Wojewody, określone w § 2 ust. 2, przekazywane będą na rachunek 

Powiatu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w Powiecie. 

2. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania dotacji do dnia 10 kwietnia 2017 r. 

3. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielo-

na. 

4. Powiat w terminie 15 dni, od dnia wykorzystania dotacji, określonego w § 4 ust. 2 dokona zwrotu nie-

wykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 

Wydziału Finansów i Budżetu. 

5. W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji po terminie wskazanym w § 4 ust. 4, Powiat zobowiąza-

ny jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, od pierwszego dnia po 

upływie terminu wskazanego w § 4 ust. 4. 

6. Zwrot kwoty dotacji w przypadkach określonych w § 4 ust. 4 i 5 dokonany: 

a) do dnia 31 grudnia 2017 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu – Wydziału Finansów i Budżetu nr 17 1010 1674 0000 5522 3000 0000, 

b) od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Wydziału Finansów i Budżetu nr 94 1010 1674 0000 5513 9135 

0000, 

c) po dniu 31 stycznia 2018 roku winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódz-

kiego we Wrocławiu – Wydziału Finansów i Budżetu nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000. 

7. Odsetki od kwot dotacji naliczone w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5 Powiat przekazuje na 

rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Wydział Finansów i Budżetu 

nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000. 

8. W tytule przelewu dotyczącego zwrotu dotacji należy wskazać: rok, którego dotyczy zwrot, klasyfikację 

budżetową, zwrot w układzie zadaniowym (funkcję, zadanie, podzadanie, działanie), nazwę zadania w skrócie. 

9. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), zgodnie ze schematem określonym w § 4 ust. 6 

i 7 porozumienia. 

§ 5. Wojewodzie przysługuje prawo kontroli realizacji zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1, 2 i 3 porozu-

mienia, prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2017. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 7. Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz inne przepisy dotyczące spraw objętych 

porozumieniem. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Dolnośląski.   

 

Wojewoda Dolnośląski: 

P. Hreniak 

 

Starosta Górowski: 

P. Wołowicz 

 

Wicestarosta Górowski: 

P. Niedźwiedź 

 

Skarbnik Powiatu: 

W. Pospiech 
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