
Porozumienie Nr OA.I-0142-3/10 

 

z dnia 29 listopada 2010 r. 

 

w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej  

należących do właściwości wojewody 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzą-

dowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póżn. zm.), 

Wojewoda Opolski zawiera porozumienie z Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym, zwanym w treści porozumienia „Inspektorem” o następującej treści: 

 

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Inspektor przejmuje do realizacji sprawy należące do 

właściwości Wojewody Opolskiego jako organu założycielskiego w stosunku do powiatowych 

stacji sanitarno-epidemiologicznych działających na terenie województwa opolskiego w zakre-

sie kontroli i oceny zadań określonych w art. 67 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia  

1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.),  

a w szczególności: 

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń; 

2) prawidłowość gospodarowania mieniem; 

3) gospodarkę finansową. 

  

§ 2. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań sprawuje z upoważ-

nienia Wojewody Opolskiego: 

1) w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń 

oraz prawidłowości gospodarowania mieniem – Wydział Polityki Społecznej – Oddział Opolskie 

Centrum Zdrowia Publicznego; 

2) w zakresie gospodarki finansowej – Wydział Finansów i Budżetu. 

 

§ 3. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem realizowane będą przez Wojewódzką 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu nieodpłatnie. 

 

§ 4.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez 

każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

2. Za zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. 

  

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

 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  

i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

dwa dla każdej ze stron. 

 

p.o. Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

mgr Anna Matejuk 

Wojewoda Opolski 

Ryszard Wilczyński 

 


