Uchwała Nr XXXII/203/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia
mieszkańców powiatu łobeskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r.23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz.
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, )
Rada Powiatu w Łobzie uchwala co następuje:

§ 1.Postanawia zawrzeć porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
„ INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Poniatowskiego 26 a , 72-200 Nowogard,
w sprawie współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu
Łobeskiego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Jednym z głównych zadań samorządu terytorialnego, między innymi i powiatu jest
wypełnianie funkcji organizatora ochrony zdrowia. Zadania ochrony zdrowia w zakresie
lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i profilaktyki zdrowotnej
prowadzi na terenie powiatu łobeskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„INTERMED” Sp. z o. o, na bazie dzierżawionych obiektów służby zdrowia od powiatu
stargardzkiego oraz zawartych kontraktów z N.F.Z.
Powiat łobeski nie posiada Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - przejętego w wyniku
reform ani też przez siebie utworzonego, dlatego nie może z oczywistych względów wpływać
na decyzje dotyczące świadczeń zdrowotnych realizowanych przez N.Z.O.Z „INTERMED”.
Podjęcie współpracy przez Powiat Łobeski z N.Z.O.Z. „INTERMED” Sp. z o.o w zakresie
tworzenia i realizacji programów profilaktycznych, zdrowotnych oraz promocji zdrowia oraz
podpisanie w tym celu porozumienia jest uzasadnione i celowe, bowiem gwarantuje wpływ na
działania określone w porozumieniu.

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr
XXXII/203/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

POROZUMIENIE
w sprawie współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia
mieszkańców Powiatu Łobeskiego
zawarte w dniu ……………………… 2005 roku w Łobzie pomiędzy:
1/ Powiatem Łobeskim reprezentowanym przez:
- Halinę Szymańską - Starostę
- Wiesława Bernackiego - Wicestarostę, a
2/ Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „INTERMED’ Sp. z
o. o
reprezentowanym przez:
- Jacka Kargula - Prezesa
- ………………………….
Podstawa prawna zawarcia porozumienia:
- Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym
( Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm )
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
( Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm. )

§1
Przedmiotem porozumienia jest współpraca umawiających się stron w zakresie
programów, promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu Łobeskiego
polegająca na:

1). Inspirowaniu działań wynikających z potrzeb zdrowotnych mieszkańców
powiatu łobeskiego w szczególności związanych z:

- wdrażaniem nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych
- lecznictwem szpitalnym
- specjalistyczną opieką ambulatoryjną
2) Opracowywaniu i realizacji programów zdrowotnych wynikających z
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po
konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami
3) Inicjowaniu i wspomaganiu działań lokalnej wspólnoty samorządowej w
zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie
powiatu
§2
Działania, o których mowa w § 1 pkt 1 w całości prowadzone będą przez
N.Z.O.Z.
„INTERMED” Sp. z o.o. na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia
§3
Działania, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 realizowane będą we współpracy
stron porozumienia.
§4
N.Z.O.Z „INTERMED” Sp. z o. o może się ubiegać od Powiatu Łobeskiego o
zamówienia na świadczenia zdrowotne, w zakresie zadań określonych w swym
statucie w związku z realizacją zgłaszanych przez Powiat Łobeski programów
zdrowotnych
§5
Powiat Łobeski deklaruje wolę udzielania wsparcia i pomocy dla N.Z.O.Z
„INTERMED” dla wszelkiego rodzaju działań związanych z poprawą

świadczeń zdrowotnych oraz zwiększeniem wysokości kontraktów od N.F.Z na
te świadczenia.
§6
N.Z.O.Z „INTERMED” deklaruje wypełnianie zadań powiatu łobeskiego,
odnośnie ochrony zdrowia jego mieszkańców, finansowanych przez N.F.Z w
zakresie:
- lecznictwa szpitalnego
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
- nocnej i wyjazdowej opieki w zakresie P.O.Z.
§7
Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron
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