
 

 

POROZUMIENIE NR 29/2015 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 

zawarte pomiędzy Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, zwaną dalej „Wojewodą”, a Miastem 

Skierniewice reprezentowanym przez Prezydenta Krzysztofa Jażdżyka. 

§ 1. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 

z 1933 r. 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, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041), 

art. 8 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 

poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) 

Wojewoda powierza, a Miasto Skierniewice przyjmuje do wykonania do dnia 1 grudnia 2015 r. bieżące utrzy-

manie i konserwację kwater i grobów wojennych położonych na cmentarzach na terenie miasta. 

§ 2. Na wykonanie zadania określonego w § 1, Miasto Skierniewice zobowiązuje się wykorzystać dotację 

do dnia 1 grudnia 2015 roku. 

§ 3. 1. Na realizację zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem Wojewoda przekaże w 2015 roku 

Miastu Skierniewice dotację celową w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w dziale: 710, rozdziale: 

71035, § 2020. 

2. Dotacja będzie przekazana przelewem na rachunek bankowy Miasta Skierniewice nr 25 1020 3352 0000 

1802 0193 3811 po podpisaniu Porozumienia przez obie strony i po dokonaniu zmian w planie dotacji celo-

wych dla Miasta Skierniewice na rok 2015, nie później niż w terminie 30 dni od dokonania zmiany planu. 

3. Na podstawie przepisów art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miasto 

Skierniewice obowiązane jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 

z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

4. Na podstawie art. 150 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 

a) niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Wojewody w terminie do 15 grudnia 

2015 roku, 

b) środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, zgodnie z trybem określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych. 
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5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia realizacji zadania określonego w § 1, Miasto Skierniewice po-

wiadomi o tym fakcie Wojewodę w terminie do 28 sierpnia 2015 roku oraz przekaże w formie pisemnej infor-

mację o przyczynach niewykonania w ustalonym terminie postanowień Porozumienia. 

§ 4. Miasto Skierniewice jest zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, 

z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232). 

§ 5. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na zasadach i w try-

bie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, 

poz. 1092). 

2. Pisemne rozliczenie końcowe dotacji celowej zawierające potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

umów, protokołów odbioru, rachunków i dowodów zapłaty wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanych 

prac, Miasto Skierniewice przedłoży Wojewodzie do 15 grudnia 2015 r. 

3. W imieniu Wojewody Łódzkiego nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań ujętych w § 1 Porozu-

mienia sprawuje Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wyko-

nywania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, druga strona ma prawo rozwiązać Porozu-

mienie przez oświadczenie złożone na piśmie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego i ustawy o finansach publicznych. 

§ 9. Ewentualne spory majątkowe wynikłe z Porozumienia będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi po-

wszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Wojewody. 

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

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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