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1024 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 1 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Górowskim w imieniu którego działa Zarząd Powia-
tu reprezentowanym przez: 
1. Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Sławomira  uteckiego 
2. Wicestarostę Górowskiego – Krzysztofa Mielczarka 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Górowskiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 

wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 13.000 tys. zł (słownie: 
trzynaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną  
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 6.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 6.500 zł w terminie do 21 lu-
tego 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

P ZEWzDNICZĄCY 
Zi ZĄDU PzWIiTU 

 
SŁAWOMIR RUTECKI 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 

 
 

WICESTi zSTi 
 

KRZYSZTOF MIELCZAREK 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 1 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Legnickim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 
reprezentowanym przez: 
1. Mieczysław Kasprzak 
2. Jarosław Humenny 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-

tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Legnickiego Wojewoda Dolnośląski 
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powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 20.000 tys. zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych) sklasyfikowaną  
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 10.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 10.000 zł w terminie do  
3 marca 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
Zarząd Powiatu  

 
 

STi zSTi 
 

MIECZYSŁAW KASPRZAK 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

JAROSŁAW HUMENNY 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 1 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Świdnickim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Jacka Wajsa – Starostę Świdnickiego 
2. Zygmunta Worsę – Wicestarostę Świdnickiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Świdnickiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 45.000 tys. zł (słownie: 
czterdzieści pięć tysięcy złotych) sklasyfikowaną  
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 22.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 22.500 zł w terminie do  
18 kwietnia 2006 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 65 –  6079  – Poz. 1026 i 1027 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
Zarząd Powiatu  

 
 

STi zSTi 
 

JACEK WAJS 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

ZYGMUNT WORSA 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 2 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Średzkim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 
reprezentowanym przez: 
1. Stanisław Wicha – Starosta 
2. Józef Chabraszewski – Wicestarosta 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 

z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Średzkiego Wojewoda Dolnośląski 
powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 
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2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 23.000 tys. zł (słownie: 
dwadzieścia trzy tysidce złotych) sklasyfikowa-
ną  
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-

twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 11.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 11.500 zł w terminie do  
24 lutego 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

STANISŁAW WICHA 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
PzWIiTU Ś EDZKIEGz 

 
JÓZEF CHABRASZEWSKI 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 3 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Wałbrzyskim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Bogusława Dyszkiewicza – Starostę Wałbrzyskiego 
2. Longina  osiaka – Wicestarostę Wałbrzyskiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Wałbrzyskiego Wojewoda Dolno-
śląski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do reali-
zacji. następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 50.000 tys. zł (słownie: 
pięćdziesidt tysięcy złotych) sklasyfikowaną  
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 25.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 25.500 zł w terminie do  
26 kwietnia 2006 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 65 –  6082  – Poz. 1028 i 1029 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

LONGIN ROSIAK 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 3 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Wrocławskim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. indrzeja Wąsika – Starostę Powiatu Wrocławskiego 
2. Ireneusza Słomę – Wicestarostę Powiatu Wrocławskiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-

tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Wrocławskiego Wojewoda Dolno-
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śląski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do reali-
zacji. następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 27.000 tys. zł (słownie: 
dwadzieścia siedem tysięcy złotych) sklasyfiko-
waną w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 
750 – idministracja Publiczna. rozdział 75045 
– Komisje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 13.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 13.500 zł w terminie do  
15 marca 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
Zarząd Powiatu  

 
 

STi zSTi 
 

ANDRZEJ WĄSIK 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

IRENEUSZ SŁOMA 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 3 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Ząbkowickim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Zygmunta Kazimierczaka – Starostę Ząbkowickiego 
2. Bogdana Tkaczyńskiego – Wicestarostę  

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Ząbkowickiego Wojewoda Dolno-
śląski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do reali-
zacji. następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 13.000 tys. zł (słownie: 
trzynaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 6.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 6.500 zł w terminie do  
3 marca 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

ZYGMUNT KAZIMIERCZAK 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

BOGDAN TKACZYŃSKI 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 6 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Kłodzkim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 
reprezentowanym przez: 
1. idama Łąckiego 
2. Jarosława Zachariasza 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-

tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Kłodzkiego Wojewoda Dolnośląski 
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powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 41.000 tys. zł (słownie: 
czterdzieści jeden tysięcy złotych) sklasyfikowa-
ną w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 
750 – idministracja Publiczna. rozdział 75045 
– Komisje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 20.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 20.500 zł w terminie do  
28 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
Zarząd Powiatu  

 
 

STi zSTi 
 

ADAM ŁĄCKI 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

ETiTzWY CZŁzNEK Zi ZĄDU 
 

JAROSŁAW ZACHARIASZ 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 6 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem zleśnickim w imieniu którego działa Zarząd Powia-
tu reprezentowanym przez: 
1. Zbigniewa Potyrałę – Przewodniczącego Zarządu 
2. Henryka Sarnowskiego – Członka Zarządu 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu zleśnickiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 34.000 tys. zł (słownie: 
trzydzieści cztery tysidce złotych) sklasyfikowa-
ną w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 
750 – idministracja Publiczna. rozdział 75045 
– Komisje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 17.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 17.000 zł w terminie do  
17 marca 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
Zarząd Powiatu  

 
 

STi zSTi 
 

ZBIGNIEW POTYRAŁA 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

HENRYK SARNOWSKI 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 6 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Prezydentem Wrocławia  afałem Dutkiewiczem zwanym 
dalej „Prezydentem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 
2006 r. na terenie Miasta Wrocławia Wojewoda 
powierza. a Prezydent przyjmuje do realizacji. na-
stępujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów 

opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania 
trzech lekarzy. to jest lekarza specjalistę interni-
stę. lekarza specjalistę chirurga i lekarza o do-
wolnej specjalizacji oraz średniego personelu 
medycznego  w liczbie dwóch osób do pracy w 
powiatowej komisji lekarskiej. wskazując dodat-
kowo lekarzy o specjalnościach jak wyżej. a tak-
że średni personel medyczny. którzy w zastęp-
stwie mogą pracować w tej komisji. 

2. zawieranie umów z kierownikami zakładów 
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania 
specjalistycznych badań lekarskich. obserwacji 
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szpitalnej oraz badań psychologicznych poboro-
wych zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji 
lekarskiej. 

3. wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy po-
wiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom 
powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu 
personelowi medycznemu tylko w przypadku 
udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy 
zawodowej. 

4. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycho-
logicznych. jak również zwrot opieki zdrowotnej. 
o których mowa w pkt 1. równowartości wyna-
grodzeń przysługującym lekarzom i średniemu 
personelowi medycznemu wchodzącym w skład 
powiatowej komisji lekarskiej a biorącym udział 
w pracach tej komisji w godzinach pracy zawo-
dowej. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Prezydent zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 197.000 tys. zł (słownie: 
sto dziewięćdziesidt siedem tysięcy złotych) 
sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2006 
rok: dział 750 – idministracja Publiczna. roz-
dział 75045 – Komisje Poborowe. § 2110 – do-
tacje celowe z budżetu państwa na zadania bie-
żące z zakresu administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Prezydent rozliczając koszty przeprowadzenia pobo-
ru zobowiązany jest przestawić wykaz specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnych 
oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-

karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Miasta Wrocławia w następujących 
transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 98.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 98.500 zł w terminie do  
28 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
  
 
 

P EZYDENT W zCŁiWIi 
 

RAFAŁ DUTKIEWICZ 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 7 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Lubańskim w imieniu którego działa Zarząd Powia-
tu reprezentowanym przez: 
1. Lucjana Żełabowskiego – Starostę Lubańskiego 
2. Małgorzatę Gut-Twardowską – Wicestarostę  

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Lubańskiego Wojewoda Dolnośląski 
powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 17.000 tys. zł (słownie: 
siedemnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 8.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 8.500 zł w terminie do  
24 lutego 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

LUCJAN ŻEŁABOWSKI 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

MAŁGORZATA GUT-TWARDOWSKA 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 7 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Zgorzeleckim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. indrzeja Tyca 
2. Kazimierza Szczecha 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Zgorzeleckiego Wojewoda Dolno-
śląski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do reali-
zacji. następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
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stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 30.000 tys. zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-

twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 15.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 15.000 zł w terminie do  
7 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

P ZEWzDNICZĄCY Zi ZĄDU 
 

ANDRZEJ TYC 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

Z up. Zi ZĄDU 
 

KAZIMIERZ SZCZECHA 
WICESTi zSTi ZGz ZELECKI 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 9 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Głogowskim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Elżbietę Urbanowicz-Przysiężną 
2. Janusza Chudzińskiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Głogowskiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 31.000 tys. zł (słownie: 
trzydzieści jeden tysięcy złotych) sklasyfikowaną 
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 15.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 15.500 zł w terminie do  
15 marca 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

P ZEWzDNICZĄCi Zi ZĄDU 
 

ELŻBIETA URBANOWICZ-PRZYSIĘŻNA 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

JANUSZ CHUDZIŃSKI 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 10 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Bolesławieckim w imieniu którego działa Zarząd 
Powiatu reprezentowanym przez: 
1. Krzysztofa Konopkę – Starostę Bolesławieckiego 
2. Cezarego Przybylskiego – Wicestarostę Bolesławieckiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Bolesławieckiego Wojewoda Dol-
nośląski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do re-
alizacji. następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
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stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 29.000 tys. zł (słownie: 
dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) sklasyfi-
kowaną w budżecie Wojewody na 2006 rok: 
dział 750 – idministracja Publiczna. rozdział 
75045 – Komisje Poborowe. § 2110 – dotacje 
celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-

twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 14.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 14.500 zł w terminie do  
26 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi BzLESŁiWIECKI 
 

KRZYSZTOF KONOPKA 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi BzLESŁiWIECKI 
 

CEZARY ADAM PRZYBYLSKI 
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1038 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Milickim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 
reprezentowanym przez: 
1. ileksandra Magusiaka 
2. indrzeja Kotlickiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Milickiego Wojewoda Dolnośląski 
powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 16.000 tys. zł (słownie: 
szesnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
17 marca 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

ALEKSANDER MAGUSIAK 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

ANDRZEJ KOTLICKI 

 

 
 
 
 
 

1039 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Jaworskim w imieniu którego działa Zarząd Powia-
tu reprezentowanym przez: 
1. Jana Jarosińskiego – Starostę Jaworskiego 
2. Jana Sobczaka – Wicestarostę Jaworskiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-

tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Jaworskiego Wojewoda Dolnoślą-
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ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 18.000 tys. zł (słownie: 
osiemnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 9.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 9.000 zł w terminie do  
10 marca 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

JAN F.  JAROSIŃSKI 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

JAN SOBCZAK 
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1040 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Lubińskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 
reprezentowanym przez: 
1. Piotra Jana inackiego – Starostę  
2. Krzysztofa Szczepaniaka – Wicestarostę  
3. przy kontrasygnacie Ireny Sikorskiej – Skarbnika  

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Lubińskiego Wojewoda Dolnośląski 
powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 32.000 tys. zł (słownie: 
trzydzieści dwa tysidce złotych) sklasyfikowaną 
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 16.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 16.000 zł w terminie do  
31 marca 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

PIOTR JAN ANACKI 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

KRZYSZTOF SZCZEPANIAK 

 

 
 

SKi BNIK PzWIiTU 
 

IRENA SIKORSKA 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Polkowickim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Marka Tramsia – Starostę Polkowickiego  
2. Kamila Ciupaka – Wicestarostę  

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 
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II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Polkowickiego Wojewoda Dolno-
śląski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do reali-
zacji. następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 16.000 tys. zł (słownie: 
szesnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-

karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
3 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
Zarząd Powiatu  

 
STi zSTi 

 
MAREK TRAMŚ 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 

WICESTi zSTi 
 

KAMIL CIUPAK 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Wołowskim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Jerzego Więcławskiego – Starostę Wołowskiego 
2. Eugeniusza zchockiego – Wicestarostę  

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Wołowskiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 15.000 tys. zł (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 7.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 7.500 zł w terminie do  
20 marca 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

JERZY WIĘCŁAWSKI 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

EUGENIUSZ OCHOCKI 

 

 
 
 
 

1043 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 14 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Strzelińskim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. ileksandra Beka 
2. Jana indryszczaka 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Strzelińskiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
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stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 16.000 tys. zł (słownie: 
szesnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-

twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
13 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

P ZEWzDNICZĄCY Zi ZĄDU 
 

ALEKSANDER BEK 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

CZŁzNEK Zi ZĄDU PzWIiTU 
W ST ZELINIE 

 
JAN ANDRYSZCZAK 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 65 –  6105  – Poz. 1044 

1044 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 23 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Lwóweckim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Henryka Kuleszę – Starostę Lwóweckiego 
2. Leonarda Kurleja – Wicestarostę Lwóweckiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Lwóweckiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 18.000 tys. zł (słownie: 
osiemnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 9.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 9.000 zł w terminie do  
17 marca 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

HENRYK KULESZA 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

LEONARD KURLEJ 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 24 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Kamiennogórskim w imieniu którego działa Zarząd 
Powiatu reprezentowanym przez: 
1. Mariana Kachniarza 
2. Leszka Jaśnikowskiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Kamiennogórskiego Wojewoda 
Dolnośląski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do 
realizacji. następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
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stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 14.000 tys. zł (słownie: 
czternaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-

twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 7.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 7.000 zł w terminie do  
10 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

MARIAN KACHNIARZ 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

LESZEK JAŚNIKOWSKI 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 27 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Prezydentem Legnickim Tadeuszem Krzakowskim zwanym 
dalej „Prezydentem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

1. W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 
2006 r. na terenie Miasta Legnica Wojewoda po-
wierza. a Prezydent przyjmuje do realizacji. nastę-
pujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów 

opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania 
trzech lekarzy. to jest lekarza specjalistę interni-
stę. lekarza specjalistę chirurga i lekarza o do-
wolnej specjalizacji oraz średniego personelu 
medycznego w liczbie dwóch osób do pracy w 
powiatowej komisji lekarskiej. wskazując dodat-
kowo lekarzy o specjalnościach jak wyżej. a tak-
że średni personel medyczny. którzy w zastęp-
stwie mogą pracować w tej komisji. 

2. zawieranie umów z kierownikami zakładów 
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania 
specjalistycznych badań lekarskich. obserwacji 
szpitalnej oraz badań psychologicznych poboro-
wych zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji 
lekarskiej. 

3. wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy po-
wiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom 
powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu 
personelowi medycznemu tylko w przypadku 
udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy 
zawodowej. 

4. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycho-
logicznych jak również zwrot opieki zdrowotnej. 
o których mowa w pkt 1. równowartości wyna-

grodzeń przysługującym lekarzom i średniemu 
personelowi medycznemu wchodzącym w skład 
powiatowej komisji lekarskiej a biorącym udział 
w pracach tej komisji w godzinach pracy zawo-
dowej. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Prezydent zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych badań 

lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych 
oraz badań psychologicznych zgodnie z cennikiem 
usług medycznych. obowiązującym w danym za-
kładzie opieki zdrowotnej. do którego poborowy 
został skierowany z zastrzeżeniem. że ceny badań 
specjalistycznych nie mogą być wyższe od cen 
ujętych w cenniku usług medycznych właściwego 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 35.000 tys. zł (słownie: 
trzydzieści pięć tysięcy złotych) sklasyfikowaną 
w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Prezydent rozliczając koszty przeprowadzenia pobo-
ru zobowiązany jest przestawić wykaz specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnych 
oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników Urzędu Miejskiego w Legnicy. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 
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§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnośląskie-
go. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane na 
rachunek Miasta Legnicy w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 17.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 17.500 zł w terminie do  
26 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 

Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
  

P EZYDENT MIiSTi 
 

TADEUSZ KRZAKOWSKI 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 27 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Trzebnickim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1. Marka Kolińskiego 
2. idama Stockiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Trzebnickiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
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wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 30.000 tys. zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 

1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 
dotacji w wysokości 15.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 15.000 zł w terminie do  
6 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

 

 

 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

MAREK KOLIŃSKI 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

ADAM STOCKI 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 27 lutego 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem Złotoryjskim w imieniu którego działa Zarząd Po-
wiatu reprezentowanym przez: 
1.  yszarda  aszkiewicza – Starostę Powiatu Złotoryjskiego 
2. Józefa Sudoła – Wicestarostę Powiatu Złotoryjskiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu Złotoryjskiego Wojewoda Dolnoślą-
ski powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-

dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 16.000 tys. zł (słownie: 
szesnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w 
budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 750 – 
idministracja Publiczna. rozdział 75045 – Ko-
misje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 8.000 zł w terminie do  
4 kwietnia 2006 r. 
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2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 
 

Zarząd Powiatu  
 
 

STi zSTi 
 

RYSZARD RASZKIEWICZ 

 
 

WzJEWzDi DzLNzŚLĄSKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK 
 
 

WICESTi zSTi 
 

JÓZEF SUDOŁ 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 1 marca 2006 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem zwanym dalej 
„Wojewodą” a Powiatem zławskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 
reprezentowanym przez: 
1. Marię Bożenę Polakowską – Starostę zławskiego 
2. Stanisława Grzesika – Wicestarostę zławskiego 

zwanym dalej „Zarządem” 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
poboru w 2006 r. 

 
 

I. Podstawa prawna porozumienia 

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 80. poz. 872 z pó8n. zm... 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z pó8n. zm... 

– art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. 
poz. 2104.. 

– art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony  zeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416  
z pó8n. zm... 

– § 15 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i idministracji oraz zbrony Narodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowa-
nia i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 1. poz. 7.. 

II. Zakres przedmiotowy porozumienia 

§ 1 

W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2006 r. 
na terenie Powiatu zławskiego Wojewoda Dolnośląski 
powierza. a Zarząd Powiatu przyjmuje do realizacji. 
następujące zadania: 
1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia specjali-
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stycznych badań lekarskich. obserwacji szpitalnej 
oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie 
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej. 

2. pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekar-
skich. obserwacji szpitalnej oraz badań psycholo-
gicznych. 

III. Warunki realizacji porozumienia 

§ 2 

1. Zarząd zobowiązuje się: 
1. pokryć koszty wykonania specjalistycznych ba-

dań lekarskich i obserwacji szpitalnej poboro-
wych oraz badań psychologicznych zgodnie  
z cennikiem usług medycznych. obowiązującym 
w danym zakładzie opieki zdrowotnej. do które-
go poborowy został skierowany z zastrzeżeniem. 
że ceny badań specjalistycznych nie mogą być 
wyższe od cen ujętych w cenniku usług me-
dycznych właściwego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru 
oraz zadań. o których mowa wyżej. jak również 
na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy  
i średniego personelu medycznego wchodzących 
w skład powiatowej komisji lekarskiej. dotację 
celową w wysokości 23.000 tys. zł (słownie: 
dwadzieścia trzy tysidce złotych) sklasyfikowa-
ną w budżecie Wojewody na 2006 rok: dział 
750 – idministracja Publiczna. rozdział 75045 
– Komisje Poborowe. § 2110 – dotacje celowe 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

3. Kwota tej dotacji może ulec zmianie po osta-
tecznym rozliczeniu wykonanych zadań. 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu rozliczając koszty przeprowadzenia 
poboru zobowiązany jest przestawić wykaz specja-
listycznych badań lekarskich. obserwacji szpital-
nych oraz badań psychologicznych poborowych  
z podaniem jednostkowych kosztów wykonania 
tych badań oraz nazwisk i imion poborowych. któ-
rych poddano wymienionym badaniom i obserwa-
cjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji le-
karskiej. jak również faktury obciążeniowe wysta-
wione przez zakłady opieki zdrowotnej. 

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do rozli-
czeń powinny być zatwierdzone pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym oraz po-

twierdzone za zgodność z oryginałem przez upraw-
nionych pracowników starostwa powiatowego. 

3.  ozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi 
nastąpić najpó8niej w ciągu dwóch miesięcy od da-
ty zakończenia poboru w Powiecie. 

§ 4 

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnoślą-
skiego. określone w § 2 ust. 2. będą przekazywane 
na rachunek Powiatu w następujących transzach: 
1. pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej 

dotacji w wysokości 11.500 zł w terminie do  
31 stycznia 2006 r. 

2. druga transza w wysokości 1/2 przyznanej do-
tacji w wysokości 11.500 zł w terminie do  
3 kwietnia 2006 r. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  
w przedkładanych rozliczeniach termin określony w 
ust. 1 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia. 

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nad-
miernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie  
z ustawa o finansach publicznych. 

§ 5 

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją 
zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw zbywatelskich i Migracji 
oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie 
z zakresem ich kompetencji. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru  
w roku 2006. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących 
egzemplarzach. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1. w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 50-951 Wrocław. pl. Powstańców Warszawy 1. tel. 0-71/340-64-74. 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze. 58-560 Jelenia Góra. ul. Hirszfelda 15i. tel. 0-75/764-72-99. 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. 59-220 Legnica. ul. F. Skarbka 3. tel. 0-76/856-08-00 w. 401. 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. 58-300 Wałbrzych. ul. Słowackiego 23a–24. tel. 0-74/849-40-70. 

2. w przypadku prenumeraty. na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie zbsługi Urzędu.  

55-951 Wrocław. pl. Powstańców Warszawy 1. tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

pl. Powstańców Warszawy 1. 50-951 Wrocław. tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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