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POROZUMIENIE∗
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego
p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ –
Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 zawartego w dniu 30 sierpnia 2011 r. uwzględniający
zmiany dokonane aneksem nr 1 oraz wprowadzający zmiany wynikające z podjęcia Uchwały
Nr XXIX/488/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. oraz Uchwały
Nr 192/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
uzgodniony w dniu 31 grudnia 2012 r. w Krakowie – pomiędzy: 1. Województwem Małopolskim,
zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą:
ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków, reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ – Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA – Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Pani Marty Tylek a 2. Powiatem
Nowotarskim, zwanym dalej „Przejmującym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nowotarskiego,
z siedzibą: al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, reprezentowany przez: PANA KRZYSZTOFA FABERA
– Starostę Nowotarskiego PANA MACIEJA JACHYMIAKA – Wicestarostę Nowotarskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Katarzyny Machaj NIP 735 – 21 – 75 – 044
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, ze zm.), art. 216 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
w związku z art. 19 ust. 4 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U z 2007 r., Nr 19, poz. 115, ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę nr X/157/11 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego
Województwa, Uchwałę nr XIX/318/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego w związku z realizacją powierzonego
zadania własnego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy
Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno” zmienioną
Uchwałą nr XXIX/488/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. i Uchwałę
Nr 71/XI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przejęcia przez Powiat
Nowotarski zadania z zakresu Województwa zmienioną Uchwałą Nr 192/XXVI/2012 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. strony zawierają porozumienie o następującej treści:

∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
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 24 stycznia 2013 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 31 grudnia 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją
papierową porozumienia, równorzędny do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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§ 1. 1. Na mocy niniejszego porozumienia Powierzający powierza a Przejmujący przyjmuje do wykonania
zadanie polegające na pełnieniu funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa
w m. Dębno”, zwanego dalej zadaniem. Przejęcie zadania następuje w zakresie koniecznym do jego
prawidłowej realizacji.
2. Opracowanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień umożliwiających
realizację robót budowlanych objętych tą dokumentacją,
3. Udział Przejmującego w ponoszeniu kosztów nabycia nieruchomości niezbędnych dla realizacji robót
budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2, w tym wypłaty odszkodowań, jak również
wykonanie tych robót budowlanych może być przedmiotem odrębnych porozumień zawartych między
stronami.
4. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia oraz do nadzorowania, kontrolowania
i dokonywania oceny realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą: ul. Głowackiego 56, 30–085 Kraków, zwany dalej ZDW.
5. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Przejmujący upoważnia Dyrektora i Zastępcę
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z siedzibą: ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,
zwanych dalej Dyrektorem PZD.
§ 2. 1. W zakresie określonym niniejszym porozumieniem Przejmujący na czas realizacji zadania przejmuje
pełnienie funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1639 K.
2. Na mocy niniejszego porozumienia Przejmujący uprawniony jest do dokonywania wszelkich czynności
związanych z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1, w tym do wyłonienia jednostki
projektowej, występowania z wnioskami i pozyskiwania wymaganych decyzji właściwych organów
administracji publicznej, w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także
koordynacji prowadzonych w zakresie zadania prac.
§ 3. 1. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z warunkami określonymi
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych.
2. W czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1,
może uczestniczyć przedstawiciel ZDW. W celu umożliwienia uczestnictwa przedstawicielowi ZDW
w czynnościach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Dyrektor PZD zobowiązany jest zawiadamiać ZDW –
pisemnie lub za pomocą faksu, o terminach tych czynności z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Przejmujący ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz wobec osób trzecich z tytułu
ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem zadania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4. 1. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2011 – 2013 w ramach środków finansowych
zatwierdzonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Powiatu Nowotarskiego.
2. Wartość całkowita zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy
z jednostką projektową wynosi 48 954,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
cztery złote 00/100) i zostanie sfinansowana w 2013 r.
3. Strony ustalają, iż koszty, o których mowa w ust. 2, zostaną sfinansowane w oparciu o następujące
zasady:
1) Powierzający – 50 % kosztów, tj. udział w kwocie 24 477,00 zł;
2) Przejmujący – 50 % kosztów, tj. udział w kwocie 24 477,00 zł.
4. Wszelkie koszty prac dodatkowych albo nieprzewidzianych, niewchodzących w zakres określony w § 1
ust. 2, wchodzą w zakres zadania po uprzednim uzgodnieniu między stronami dokonanym w formie aneksu
do niniejszego porozumienia.
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5. Do zawarcia aneksów w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jak i w zakresie wynikającym
z upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 834/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pana Grzegorza
Stecha do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego, w celu wykonania zawartych
bądź zawieranych umów i porozumień między Województwem Małopolskim a jednostkami samorządu
lokalnego dotyczących realizacji zadań drogowych znajdujących się w corocznym planie rzeczowofinansowym ZDW w Krakowie (ze zm.), umocowany jest Dyrektor ZDW.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach zadania na zasadach określonych w § 4 ust. 3 poprzez udział
finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, stanowiący pomoc udzieloną na rzecz Przekazującego.
2. Na podstawie Uchwały Nr 71/XI/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmienionej Uchwałą Nr 192/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. na wykonanie
zadania Przejmujący zapewnił w 2013 r. środki finansowe w wysokości 24 477,00 zł (słownie: dwadzieścia
cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100).
3. Powierzający uczestniczy w kosztach zadania na zasadach określonych w § 4 ust. 3 poprzez udział
finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, stanowiący dotację celową udzieloną na rzecz Przejmującego.
4. Na podstawie Uchwały Nr XIX/318/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012 r.
zmienionej Uchwałą Nr XXIX/488/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r.
na wykonanie zadania Powierzający wyraził wolę udzielenia na rzecz Przejmującego w 2013 r. środków
finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 24 477,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta
siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), której udzielenie i przekazanie nastąpi na podstawie odrębnie podjętej
Uchwały oraz stosownego aneksu do niniejszego porozumienia.
5. Przekazanie przez Powierzającego udzielonej dotacji, o której mowa w ust. 4, nastąpi na konto
Przejmującego w terminie 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego (Departament Transportu
i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) pisemnego wniosku o przekazanie
dotacji sporządzonego przez Dyrektora PZD.
6. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 6. Termin wykonania zadania objętego porozumieniem planowany jest na lata 2011 – 2013.
§ 7. 1. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotację, o której mowa w § 5 ust. 4, w terminie do dnia
31 grudnia roku budżetowego, w którym dotacja zostanie udzielona. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się
zapłatę za wykonane zadania, na które dotacja została udzielona.
2. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji, obejmującego również zwrot
niewykorzystanej jej części, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym,
w którym została ona udzielona, zgodnie z postanowieniami art. 250 i art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
3. Rozliczenie dotacji nastąpi poprzez przekazanie rozliczenia finansowego do Departamentu Transportu
i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przez Dyrektora PZD
za pośrednictwem ZDW.
4. Rozliczenie finansowe dotacji, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać uwierzytelnione kserokopie
protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentacji oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych
do wypłaty, z opisem zawierającym informację o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy zadania,
b) wysokości kwoty finansowanej z budżetu Województwa,
c) klasyfikacji budżetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym,
potwierdzających wydatki poniesione na realizację zadania oraz z oświadczeniem Powiatu w zakresie
rozliczeń podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
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5. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
§ 8. 1. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Ustawy
o finansach publicznych, Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby
ZDW.
§ 9. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach:
2 dla Przejmującego oraz 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Powierzający:

3 dla

Przekazującego,

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela

Starosta Nowotarski:
Krzysztof Faber

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak

Wicestarosta Nowotarski:
Maciej Jachymiak

