
POROZUMIENIE 

z dnia 12 maja 2009 r. 

w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz 

przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej „porozumieniem”, zawarte pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim 

- Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą”, a Gminą Garwolin, zwaną dalej „Gminą”, reprezen-

towaną przez: Tomasz Łysiaka – Wójta Gminy Garwolin. 

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

39, poz. 311 z późn. zm.1)) oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.2)) strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Wojewoda powierza a Gmina przyjmuje obowiązek wykonania prac remontowych ogrodzenia 

cmentarza ofiar terroru – „Lisie Jamy”. 

§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia, Wojewoda przyznaje Gminie dotację ce-

lową w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

§ 3. Gmina zobowiązuje się do: 

1) racjonalnego wykorzystania dotacji, wyłącznie na cel określony w § 1 porozumienia, w terminie do dnia 

30 października 2009r.; 

2) prowadzenia obsługi finansowo - księgowej w sposób zapewniający kontrolę wydatkowania dotacji 

przekazanej przez Wojewodę. 

§ 4.1. Dotację celowa, o której mowa, w § 2, Wojewoda przekaże na rachunek bankowy Gminy, w Banku 

Spółdzielczym w Garwolinie nr 40 9210 0008 0000 2844 2000 0050 po otrzymaniu rozliczenia wykonanych 

prac, tj.: 

1) kserokopii faktury wykonawcy potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Skarbnika Gminy; 

2) protokółu odbioru robót; 

3) dokumentacji fotograficznej. 

2. Prace realizowane systemem gospodarczym muszą posiadać rozliczenia z zakupionych i wbudowa-

nych materiałów. 

§ 5.1. Dotacja, o której mowa w § 2, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na 

konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: NBP O/O Warszawa nr 86 1010 1010 0100 6722 

3000 0000, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, do dnia 28 lutego roku 

następnego. 

2. Kserokopię przelewu bankowego dotyczącego zwrotu należy przesłać na adres: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej, ul. Czerniakowska 44, Warszawa 00-717. 

§ 6. Strony zgodnie ustalają, że: 

1) Wojewoda: 

a) sprawuje kontrolę sposobu wykorzystania dotacji, stosując kryterium zgodności z prawem, celowo-

ści, rzetelności i gospodarności, 

b) ma prawo wglądu w dokumentację związaną z wykorzystaniem dotacji. 

2) Gmina: 

a) przedstawia na żądanie Wojewody, dokumenty dotyczące sposobu wykorzystania dotacji oraz rozli-

czenia finansowe; 

b) uzgadnia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektowane prace, o ile dotyczą 

obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. 

§ 7. Zadania i uprawnienia Wojewody, o których mowa w porozumieniu, wykonują w imieniu Wojewody 

dyrektorzy wydziałów: Polityki Społecznej oraz Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie. 

§ 8. Wojewoda może rozwiązać porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania dotacji 

niezgodnie z jej przeznaczeniem. 



§ 9. Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.3)) oraz inne przepisy dotyczące spraw 

objętych porozumieniem. 

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważ-

ności. 

§ 11. Porozumienie zawiera się na czas określony, do dnia 31 grudnia 2009r. 

§ 12. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Woje-

wody i dwa dla Gminy. 

§ 13.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, 

z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 2. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 

170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 

140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz 2009r. Nr 19, poz. 100. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

Wójt: 

Tomasz Łysiak 

 

 

 


