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z dnia 24 maja 2012 r.
pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru
Budowlanego w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku z art. 16 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143
poz. 963), zawiera się pomiędzy: Wojewodą Świętokrzyskim – Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej
„Powierzającym”
a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego - Panią Urszulą Markowską
zwaną dalej „Przyjmującym”, porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadania związane z prowadzeniem
spraw w zakresie postępowań dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
objętych: realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca
2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963) Charakter prawny niniejszego porozumienia określa
powołany w podstawie prawnej przepis art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).
§ 2. Decyzje administracyjne, postanowienia i inne pisma w sprawach określonych w § 1 Porozumienia,
powinny być oznaczone pieczęcią nagłówkową Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Kielcach oraz pieczęcią do podpisu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego; w podstawie prawnej rozstrzygnięć administracyjnych należy wskazywać również niniejsze
porozumienie.
§ 3. 1. Powierzający ma prawo kontroli prowadzonych spraw pod względem prawidłowości i zgodności
z prawem.
2. Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań określonych w § 1 Porozumienia sprawuje Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
§ 4. Strony porozumienia ustalają, że powierzenie do wykonania zadań określonych w § 1 Porozumienia
nie wymaga przekazania środków finansowych na ich realizację
§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony
2. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia stron lub wypowiedziane w formie pisemnej
z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2012r.
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