
 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 5 lipca 2017 r. 

w Zakopanem pomiędzy Wojewodą Małopolskim Panem Piotrem Ćwikiem, a Powiatem Tatrzańskim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego w imieniu którego działają: 

1. Pan Piotr Bąk – Starosta Tatrzański 

2. Pan Jerzy Zacharko – Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego 

3. Pani Joanna Gronkowska – Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego 

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

w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 525) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814), uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego 

z dnia 8 maja 2017 r. Nr XXI/183/17 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji 

rządowej, strony porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1.  Wojewoda Małopolski powierza a Powiat Tatrzański przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu 

administracji rządowej wynikające z art. 12 ust. 4a i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2031 z późn. zm.), polegające na prowadzeniu oraz rozstrzygnięciu spraw w przedmiocie ustalenia 

odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. Nr 01/2016 

znak: WI-IX.7820.1.22.2015 pn.: „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą 

wojewódzką nr 961 wraz budową skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką i drogą powiatową 

nr 1651 oraz rozbudową drogi krajowej nr 47 na długości 669,90 m wraz z budową nowego przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 961 o długości 160,25 m i rozbudową drogi wojewódzkiej na długości 120 m, 

w miejscowościach: Poronin i Suche, gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie”.  

§ 2. 1. Niniejszym porozumieniem Powiatowi Tatrzańskiemu zostaje powierzone: 

1) prowadzenie oraz rozstrzygnięcie spraw administracyjnych w 21 postępowaniach, w przedmiocie ustalenia 

odszkodowań za nieruchomości objęte ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej, w których 

Wojewoda Małopolski nie wydał dotychczas decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, 

2) ewentualne prowadzenie oraz rozstrzygnięcie spraw administracyjnych w przedmiocie ustalenia 

odszkodowań za nieruchomości objęte ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej, w których 

Wojewoda Małopolski wydał decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania i od których zostały złożone 

odwołania. W tych sprawach, w przypadku uchylenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa lub sąd 

administracyjny wydanych przez Wojewodę Małopolskiego decyzji odszkodowawczych albo w wyniku 

postępowań o stwierdzenie ich nieważności, Starosta Tatrzański będzie prowadził jako organ I instancji 

postępowania wyjaśniające i wyda w nich stosowne rozstrzygnięcia, w wyżej określonym przedmiocie, 

3) ewentualne prowadzenie oraz rozstrzygnięcie spraw administracyjnych w przedmiocie ustalenia 

odszkodowań za nieruchomości objęte ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej, w których 

Wojewoda Małopolski wydał ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań. W tych sprawach 

Starosta Tatrzański będzie pełnił funkcję organu I instancji właściwego do ewentualnego przeprowadzenia 

postępowań administracyjnych dotyczących wznowienia postępowań zakończonych wskazanymi 

ostatecznymi decyzjami Wojewody Małopolskiego. 
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2. Przekazanie akt spraw wraz ze spisem wskazującym ich ilość oraz aktualny stan procesowy nastąpi 

odrębnym protokołem. 

§ 3.  Powiat Tatrzański w oparciu o otrzymane od Wojewody akta spraw dot. nieruchomości objętych ww. 

decyzją o lokalizacji inwestycji zobowiązuje się do przeprowadzenia odpowiednich czynności procesowych  

w przekazywanych sprawach oraz do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć przez Starostę Tatrzańskiego 

jako organ I instancji, upoważniony do tych działań przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, w związku 

z zawartym porozumieniem. 

§ 4. 1. Powiat otrzymuje dotację celową w wysokości 17 753 zł przeznaczoną na realizację zadania 

szczegółowo opisanego w § 1, w zakresie postępowań wskazanych w § 2.1. pkt. 1. 

2. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskała i na 

warunkach określonych niniejszym porozumieniem. 

3. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została 

udzielona. 

4. Dotacja, o której mowa w § 4.1 nie może być przekazana innym podmiotom. 

5. W przypadku niewykorzystania całości lub części przyznanych środków na realizację zadania objętego 

niniejszym porozumieniem, Powiat zobowiązany jest przedstawić szczegółowe uzasadnienie przyczyn 

niewykorzystania dotacji. Uzasadnienie przyczyn niewykorzystania dotacji w terminie jest niezależne od 

obowiązku zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

§ 5. 1. Dotacja celowa na zadanie realizowane przez Powiat na podstawie niniejszego Porozumienia,  

przekazana będzie przez Wojewodę na rachunek Powiatu, zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją 

budżetową, na podstawie pisemnego wniosku Powiatu o płatność. 

2. Wniosek o płatność powinien zawierać rozliczenie czynności zgodnie z ujednoliconym katalogiem 

czynności. 

3. Wielkość i terminy przekazania dotacji na rachunek Powiatu uzależnione będą od ilości zrealizowanych 

w danym miesiącu czynności. 

§ 6. 1. Powiat Tatrzański odpowiada za prawidłowe i sprawne przeprowadzenie postępowań 

administracyjnych w powierzanych sprawach. 

2. Powiat Tatrzański zobowiązuje się do poddania kontroli przez Wojewodę realizacji powierzonego 

zadania. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po zakończeniu jego realizacji. 

§ 7. 1. Wojewoda, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie, sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją zadań objętych niniejszym 

porozumieniem. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, sprawowana jest przez upoważnionych przez Wojewodę pracowników, 

którym w szczególności przysługuje uprawnienie do żądania informacji, wyjaśnień i sprawozdań z przebiegu 

wykonania powierzonych zadań, 

§ 8. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres czasu potrzebny Powiatowi Tatrzańskiemu do 

przeprowadzenia oraz zakończenia wszystkich postępowań administracyjnych w sprawach powierzonych 

niniejszym porozumieniem. 

2. Porozumienie ulega rozwiązaniu w wyniku porozumienia stron albo z zachowaniem 6 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. 

3. Wojewoda może wypowiedzieć porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku 

stwierdzenia naruszenia przez Powiat postanowień niniejszego porozumienia lub naruszenia przepisów prawa 

przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

4. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia strony sporządzą protokół, w którym wskażą 

przyczynę zakończenia porozumienia a w załączonym do tego protokołu spisie zwracanych spraw, określą ich 

ilość oraz aktualny stan procesowy. 

§ 9.  Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. 

§ 11.  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

   

  

Wojewoda Małopolski 

Piotr Ćwik 

Starosta Tatrzański 

Piotr Bąk 
 

Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego 

Jerzy Zacharko 
 

Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego 

Joanna Gronkowska 
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