
POROZUMIENIE

zawarte w dniu 5 stycznia 2016 r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2016 r.

pomiędzy
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zwanym w treści Porozumienia Powierzającym,
a Powiatem Toruńskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
1.  Starosta – Mirosław Graczyk,
2.  Wicestarosta – Andrzej Siemianowski,

Działającym na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525) w związku z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1. Celem zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Toruńskim 
w 2016 r. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje, na zasadach określonych w niniejszym 
porozumieniu, wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z art. 26 ust. 1a oraz 
art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 827) polegających na:

1. Zawarciu umów z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami lekarskimi, 
gabinetami psychologicznymi, których przedmiotem będzie zapewnienie na potrzeby Powiatowej Komisji 
Lekarskiej Nr 2 w Toruniu badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej. Koszty badań specjalistycznych nie mogą być wyższe od cen 
obowiązujących w danym zakładzie opieki zdrowotnej, gabinecie lekarskim oraz gabinecie psychologicznym, 
natomiast koszty obserwacji szpitalnej należy ustalić, biorąc pod uwagę liczbę dni pobytu osoby skierowanej 
na obserwację. W ramach powierzonego zadania Przejmujący:

1) pokryje publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, gabinetom lekarskim, gabinetom 
psychologicznym koszty wykonania badań specjalistycznych, psychologicznych i obserwacji szpitalnej 
osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

2. Zawarciu umów z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami lekarskimi, 
osobami fizycznymi posiadającymi prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, których 
przedmiotem będzie wyznaczenie lekarzy oraz średniego personelu medycznego do składu Powiatowej Komisji 
Lekarskiej Nr 2 w Toruniu

W ramach powierzonego zadania Przejmujący:

1) zrefunduje publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, wynagrodzenia wypłacone lekarzom 
oraz pracownikom średniego personelu medycznego, uczestniczącym w pracach komisji;

2) wypłaci gabinetom lekarskim, osobom fizycznym posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza lub 
pielęgniarki wynagrodzenia wg ustalonych stawek dziennych, należne lekarzom oraz pracownikom 
średniego personelu medycznego, uczestniczącym w pracach komisji.
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§ 2. 1. Na pokrycie kosztów wykonania zadań, określonych w § 1, Powierzający przekaże Przejmującemu 
dotację celową (w ramach środków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016), w kwocie 19.000 zł.; 
dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2120 - Porozumienia 
nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej, na obszarze Powiatu.

2. W ramach powyższej dotacji Powiat Toruński dokona refundacji wynagrodzeń, o których mowa 
§ 1 ust. 2 pkt 1, wypłaty wynagrodzeń o których mowa § 1 ust. 2 pkt 2 oraz pokryje koszty wykonania badań 
specjalistycznych, psychologicznych i obserwacji szpitalnej, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do 
budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stosownie do art. 168 i 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na rachunek prowadzony w O/O NBP 
w Bydgoszczy nr 89 1010 1078 0074 0313 9135 0000.

§ 4. 1. Przejmujący odpowiada za zgodną z prawem realizację zadań, wymienionych w niniejszym 
porozumieniu.

2. W imieniu Powierzającego, nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem sprawuje Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy. Nadzór ten polega w szczególności na:

1) przeprowadzaniu kontroli w zakresie zapewnienia właściwego składu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 
2 w Toruniu i wykonywania badań dla komisji podczas kwalifikacji wojskowej w 2016 r.;

2) przeprowadzaniu kontroli w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.;

3) przeprowadzeniu kontroli dotyczącej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej 
z budżetu państwa – określonej w § 2 ust. 1;

4) wydawaniu zaleceń pokontrolnych;

5) wydawaniu wiążących wytycznych w zakresie powierzonych zadań.

3. Przejmujący zobowiązuje się do respektowania zaleceń i wytycznych, o których mowa w ust. 2.

§ 5. Porozumienie dotyczy kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i obowiązuje od dnia podpisania.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

Powierzający  Przejmujący
Wojewoda Kujawsko-Pomorski  Starosta

Mikołaj Bogdanowicz  Mirosław Graczyk

Wicestarosta
Andrzej Siemianowski
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