
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 
Zawarte w dniu 28 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, 

zwaną dalej „Wojewodą”, a Miastem Łódź reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Jerzego 
Kropiwnickiego. 

§ 1. Na podstawie art.  ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1041), Wojewoda powierza, a Miasto Łódź przyjmuje do wykonania:  
1) prace pielęgnacyjno-porządkowe, w zakresie utrzymania zieleni, bieżące konserwacje na-

grobków i pomników na grobach i kwaterach wojennych położonych na terenie Miasta Ło-
dzi; 

2) prace renowacyjne przy mogiłach ofiar terroru na „Polu Gettowym”, usytuowanym na 
cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej; 

3) urządzenie mogiły ofiar ekshumowanych z terenu strzelnicy na Brusie, położonej na cmenta-
rzu komunalnym „Doły” przy Al. G. Palki; 

4) kontynuacja prac renowacyjnych przy tablicach na kwaterze żołnierzy WP z 1939 r. i cywil-
nych ofiar bombardowań szosy brzezińskiej, położonej na cmentarzu rzymskokatolickim Św. 
Wincentego przy ul. Smutnej. 

§ 2. Miasto Łódź zobowiązuje się wykonać zadania powierzone niniejszym Porozumie-
niem, z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami. 

§ 3. 1. Na realizację zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem, Wojewoda prze-
każe w 2009 r. Miastu Łódź dotację celową, w wysokości 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy) 
w dziale 710, rozdział 71035, § 2020, w tym: 
1) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) na renowację „Pola Gettowego” na cmentarzu żydowskim, 

przy ul. Brackiej; 
2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) na urządzenie mogiły ofiar z Brusa na cmentarzu komunal-

nym, przy ul. Smutnej; 
3) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) na renowację tablic na kwaterze żołnierzy WP z 1939 r. i 

cywilnych ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej, położonej na cmentarzu rzymskokatolickim 
Św. Wincentego przy ul. Smutnej. 

Zadania powyższe będą współfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Warszawie. 

2. Dotacja będzie przekazana przelewem na rachunek bankowy Miasta Łódź 41 1560 
0013 2026 0000 2091 0045, po podpisaniu Porozumienia przez obie strony i po dokonaniu zmian 
w planie dotacji celowych dla Miasta Łódź na rok 2009, nie później niż w terminie 30 dni od doko-
nania zmiany planu. 

3. Dotacja winna zostać wydatkowana do 15 grudnia 2009 r. 
4. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nie-

należnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 
169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, 
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, 
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 
100). 

5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia realizacji obowiązku określonego w § 1, Mia-
sto Łódź powiadomi o tym fakcie Wojewodę w terminie do 30 września 2009 r. oraz przekaże w 
formie pisemnej informację o przyczynach niewykonania w ustalonym terminie postanowień 
Porozumienia. 

§ 4. Miasto Łódź jest zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, z 2009 r. Nr 19, poz. 101). 



 

§ 5. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia oraz obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami. 

2. Pisemne rozliczenie końcowe dotacji celowej, zawierające potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kopie umów, protokołów odbioru, rachunków i dowodów zapłaty wraz z dokumen-
tacją fotograficzną wykonanych prac Miasto Łódź, przedłoży Wojewodzie Łódzkiemu w celu 
akceptacji do 15 grudnia 2009 r. 

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje do dnia 15 grudnia 2009 r. 
2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nie-

należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, druga strona 
ma prawo rozwiązać Porozumienie przez oświadczenie złożone na piśmie, bez zachowania okre-
su wypowiedzenia. 

§ 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy Ko-
deksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych. 

§ 9. Ewentualne spory, powstałe w wyniku realizowania niniejszego Porozumienia, będą 
poddane do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Wo-
jewody. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Wojewoda Łódzki:  
Jolanta Chełmińska 

 
Prezydent Miasta Łodzi: 

Jerzy Kropiwnicki 
 


