
 

 

ANEKS NR 2 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

do porozumienia w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych z dnia 27 marca 2012 roku 

zawarty w dniu 22 grudnia 2015 r. pomiędzy:  

Józefem Pilchem, Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej Wojewodą  

a  

Powiatem Nowotarskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w imieniu którego działają Starosta 

Krzysztof Faber i Wicestarosta Władysław Tylka zwanym dalej Powiatem Nowotarskim 

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), strony porozumienia postanawiają co następuję: 

§ 1. 1. Dotychczasowy § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Powiat Nowotarski zobowiązuje się do: 

a) generowania dziennych raportów kasowych i przekazywania ich kopii do Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 

b) dokonywania wpłat objętych przez Narodowy Bank Polski zastępczą obsługą kasową, na rachunek bankowy 

dochodów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nr 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000, najpóźniej 

w następnym dniu roboczym po przyjęciu opłat do kasy Starostwa Powiatu w Nowym Targu, 

c) elektronicznego przesyłania do Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie w formie pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego Excel wykazu przyjętych dziennie wpłat, 

d) udostępniania informacji z przebiegu przyjmowania opłat za wydanie dokumentów paszportowych.”. 

2. Dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony”. 

§ 2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

§ 3. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.    
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