
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 596, 645) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 

595, 645) oraz art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, 

poz. 1749, ze zm.) zawarte zostaje porozumienie  

 

pomiędzy :  

Województwem Dolnośląskim, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, reprezentowanym 

przez: 

Pana Rafała Jurkowlańca - Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz  

Pana Włodzimierza Chlebosza – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, 

zwanym dalej „Województwem" 

oraz 

Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław, 

reprezentowanym przez: 

Pana Stanisława Talerzowskiego - Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych  

we Wrocławiu, 

zwanym dalej „Biurem", 

a 

Starostą Powiatu Polkowickiego, Panem Markiem Tramsiem, 

Ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice 

zwanym dalej „Starostą" 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r.

Poz. 967



§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie Województwu przez Starostę wykonania prac 

związanych z realizacją operacji „Scalenie gruntów wsi Koźlice", gmina Gaworzyce, w ramach działania 

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez 

scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", wynikających 

z następujących przepisów prawnych: 

- ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 119, poz. 797). 

§ 2. 1. Starosta powierza a Województwo wykona przy pomocy Biura prace związane z realizacją operacji 

„Scalenie gruntów wsi Koźlice” w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

2. Starosta zobowiązuje się przekazać Biuru decyzję o przyznaniu pomocy wydaną przez Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego. 

3. Starosta zobowiązuje się przekazać Biuru, we wspólnie ustalonym pisemnie terminie, wszystkie 

dokumenty będące w gestii Starosty niezbędne do opracowania projektu scalenia oraz do prowadzenia 

czynności związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym. 

4. Wszelkich uzgodnień z gminą dokonuje starosta w oparciu o dokumenty przygotowane przez DBGiTR 

we Wrocławiu. 

5. Powierzeniu nie podlegają zarówno uprawnienia Starosty do prowadzenia spraw formalno-prawnych 

wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 Nr 178, poz. 

1749, ze zm.), uprawnienia jako Inwestora realizującego zagospodarowanie poscaleniowe wynikające z ustawy 

prawo budowlane, prawo wodne, prawo zamówień publicznych oraz uprawnienia Starosty do prowadzenia 

konta bankowego oraz zatwierdzania i realizacji otrzymanych faktur dotyczących ww. działania, jak również 

zobowiązania wynikające z decyzji o przyznaniu pomocy. 

§ 3. 1. Starosta powierzy Biuru wykonanie następujących czynności: 

a) sporządzenie kosztorysów na realizację operacji pn. „Scalenie gruntów wsi Koźlice”, 

b) opracowanie projektu scalenia gruntów zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w decyzji o przyznaniu 

pomocy, 

c) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji operacji związanych z: 

- wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych na prace projektowe 

i inwestycyjne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

- przeprowadzaniem przetargów na prace projektowe i inwestycyjne, 

d) udział w realizacji umów zawartych przez Starostę z wykonawcami prac projektowych i robót budowlanych 

w zakresie uzgodnień, koncepcji rozwiązań projektowych oraz przygotowywania odbiorów przedmiotu 

umów, 

e) prowadzenie obsługi geodezyjnej, 

f) sprawowanie nadzoru budowlanego nad pracami z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 967



g) prowadzenie prac dotyczących zarządzania operacją i obsługą finansową, w tym: 

- przygotowywanie do Urzędu Marszałkowskiego wniosków o płatność zgodnie z ustalonymi etapami 

realizacji operacji, 

- przygotowywanie wniosków o dokonanie zmiany decyzji o przyznaniu pomocy wynikającej ze zmian 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do ww. decyzji, 

- określanie, w porozumieniu ze starostą, kwot niezbędnych na realizację prac w danym roku 

kalendarzowym celem umieszczenia ich w budżecie państwa, 

h) sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji operacji. 

2. Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym realizowane będą przez wykonawcę wyłonionego 

w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), na podstawie umowy zawartej przez Starostę . 

3. Odbiór prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego będzie się odbywał komisyjnie przez 

przedstawicieli ze strony Starosty z udziałem osób upoważnionych przez Biuro. 

§ 4. 1. Środki na realizację operacji określone zostały w decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Nr 00085-6905-UM0100001/12 z dnia 29.07.2013 r. o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Scalenie 

gruntów wsi Koźlice”. 

2. Wysokość środków finansowych na prowadzenie powierzonych zadań wynika z zestawienia rzeczowo-

finansowego stanowiącego załącznik do powyższej decyzji. 

3. Podstawą do zapłaty za wykonane prace, wymienione w § 3 pkt. 1, będą protokoły odbiorów 

częściowych oraz rachunki wystawione przez Biuro, z płatnością nie później niż w terminie 14 dni od daty ich 

doręczenia. 

4. Podstawą do zapłaty za wykonanie prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego będzie faktura 

VAT wystawiona przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu jak w § 3 ust. 2, na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Polkowicach. 

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas realizacji operacji „Scalenie gruntów wsi Koźlice”. 

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. 

3. Rozwiązanie Porozumienia z przyczyn niezależnych od Biura, skutkuje poniesieniem przez Starostę 

kosztów za prace wykonane przez Biuro do dnia rozwiązania. 

4. W przypadku rozwiązania Porozumienia przez Biuro z przyczyn niezależnych od Starosty, Staroście 

przysługuje prawo odwołania się do Województwa. 

5. Nie wywiązanie się z zapisów zawartych w § 2 pkt. 3 skutkuje rozwiązaniem Porozumienia. 

6. W razie rażącego naruszenia przez jedna ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego 

wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu 

wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie. 

7. Porozumienie wygasa z dniem zakończenia realizacji operacji. 

§ 6. Biuro zobowiązuje się do przekazania Staroście dokumentacji związanej z realizacją operacji w okresie 

2 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27.04.2012r 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8. Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują: 

Województwo-3 egz., Biuro-1 egz., Starosta-1 egz. 

   

Marszałek Województwa Dolnośląskiego: 

R. Jurkowlaniec 

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskeiego: 

W. Chlebosz 

Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych  

we Wrocławiu: 

S. Talerzowski 

Starosta: 

M. Tramś 
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