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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 26 stycznia 2017 r.
pomiędzy Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego
w imieniu którego działają:
Pan Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński,
Pan Mieczysław Czepukowicz – wicestarosta Świebodziński
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Karbowiak,
zwanym dalej przyjmującym,
a Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego w imieniu którego
działają:
Pan Grzegorz Gabryelski - Starosta Międzyrzecki,
Pan Rafał Mikuła – wicestarosta Międzyrzecki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Remigiusza Biłous
zwanym dalej zlecającym,
w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814 t.j.), w związku z art. 6a ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2046 t.j.) oraz uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr XXX/279/02 z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności strony zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest objęcie z dniem 01 stycznia 2017 roku działalnością Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie zwanym dalej „Powiatowym Zespołem”,
terenu powiatu międzyrzeckiego na czas nieokreślony.
§ 2. Przedmiot porozumienia, o którym mowa w § 1 w szczególności obejmuje:
1) wydawanie obowiązujących druków i przyjmowanie wniosków o orzeczenie niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności, o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności oraz kart parkingowych;
2) przeprowadzenie postępowania orzekającego dla osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności
i o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku wniesienia odwołania, przeprowadzenie postępowania
odwoławczego zgodnie z obowiązującą procedurą;
3) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
4) wydawanie kart parkingowych dla osób i placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zmianami).
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§ 3. Przyjmujący zapewnia realizację zadania o którym mowa w § 2, zgodnie z wymaganiami określonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 t.j.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
§ 4. Obsługę administracyjną i księgową zadania wykonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności Świebodzinie.
§ 5. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadania na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości
i rzetelności sprawuje Wojewoda Lubuski.
§ 6. W celu realizacji zadania Zlecający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenia do prac składów
orzekających.
§ 7. 1. Zlecający udzieli Przyjmującemu na wykonywanie wymienionych w § 1 zadań dotację w wysokości
60.192zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).
2. Na wielkość dotacji składają się rzeczywiste koszty związane z wykonywaniem zadań wymienionych
w § 1, w tym koszty przewozu członków składów orzekających ze Świebodzina do Międzyrzecza
i z powrotem.
3. Środki finansowe z udzielonej dotacji będą przekazywane przez Zlecającego w równych 12 ratach do
10-tego każdego miesiąca, na rachunek bankowy Przyjmującego w Banku Spółdzielczym w Siedlcu
nr: 42 9660 0007 0012 1196 2000 0010.
4. W każdym następnym roku, obowiązywania niniejszego Porozumienia raty będą przekazywane od
miesiąca stycznia w wysokości ustalonej w roku poprzednim.
§ 8. 1. Środki finansowe podlegają rozliczeniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – t.j.).
2. W przypadku uzyskania dodatkowej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań określonych
w porozumieniu kwota dotacji wynikająca z porozumienia zostanie proporcjonalnie skorygowana o wysokość
przyznanych środków za dany rok.
§ 9. 1. Przyjmujący dotację zobowiązany jest wykorzystać ją zgodnie z celem wskazanym w § 1.
2. Z wykonania zadań i wydatkowania dotacji Przyjmujący będzie składał w terminie do 20 stycznia
następnego roku szczegółowe sprawozdanie rzeczowo finansowe za rok uprzedni.
§ 10. W przypadku wykorzystania środków, na inny cel niż określa porozumienie, Przyjmujący dotację
zwróci w całości wraz z ustawowymi odsetkami, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
§ 11. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 12. Wszelkie zmiany porozumienia, wymagają formy pisemnej.
§ 13. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
i jeden dla Wojewody Lubuskiego.
§ 14. Porozumienie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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§ 15. Traci moc Porozumienie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wykonywania zadań z zakresu orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
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