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ANEKS∗ NR 2
do Porozumienia z dnia 4 maja 1995 roku
w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów
rolnych i leśnych na terenie gminy Chełmek
zawarte w dniu 01.06.2012 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Starostę Oświęcimskiego – Józefa Krawczyka,
a
Gminą Chełmek, reprezentowaną przez Burmistrza Chełmka – Andrzeja Saternusa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełmek.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz.U. 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) w porozumieniu z dnia 4 maja 1995 roku w sprawie
powierzenia przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Oświęcimiu wykonywania zadań z zakresu ochrony
gruntów rolnych na terenie gminy Chełmek (Dz. Urz. Województwa Bielskiego z roku 1995 Nr 10, poz. 139)
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Starosta Oświęcimski wykonujący zadania z zakresu administracji
rządowej dotyczące ochrony gruntów rolnych całość swoich zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych na
obszarze Gminy Chełmek - powierza Burmistrzowi Gminy Chełmek”.
2. Wykreśla się § 2.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe przekazywane gminie w związku z przejęciem
wymienionych w § 1. zadań ustala się w wysokości 0,1 etatu kalkulacyjnego w wysokości corocznie określanej
przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Środki będą przekazywane do 25 każdego miesiąca”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Burmistrz Gminy Chełmek będzie na bieżąco przekazywać Marszałkowi
Województwa Małopolskiego kopie decyzji naliczeniowych w ramach niniejszego porozumienia. Wynikające
z decyzji opłaty będą wpływać na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul.
Basztowa 22, 31-156 Kraków”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie: „Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością
rozwiązania z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia”.
§ 2. Traci moc Aneks Nr 1 z dnia 22 stycznia 1996 roku do Porozumienia z dnia 04 maja 1995 r. w sprawie
powierzenia przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Oświęcimiu wykonywania zadań z zakresu ochrony
gruntów rolnych na terenie gminy Chełmek.

∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego aneksu, stanowiącą
w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną podstawę
jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 31 lipca 2012 r., natomiast aneks został
zawarty w dniu 1 czerwca 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją papierową aneksu,
równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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§ 3. Strony ustalają, że zmiany niniejszego aneksu mogą być dokonywane wyłącznie
na piśmie za akceptacją obydwu stron, pod rygorem nieważności.
§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aneksem i porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.
§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Oświęcimski
Józef Krawczyk

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
wz. Skarbnika
Kierownik Referatu Budżetowego
Zofia Kaleta

