
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS Nr 1 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji  

prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel 

zawarty pomiędzy: 

Wojewodą Mazowieckim - Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą” 

a 

Miastem i Gminą Mordy, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza Jana Pawła 

Ługowskiego 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. 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 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 i 789) strony ustalają, co następuje: 

§ 1. W porozumieniu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku 

realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4427) w § 1 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewoda powierza a Gmina przyjmuje obowiązek realizacji prac remontowych na dwóch mogiłach 

zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej oraz mogile Dzieci Zamojszczyzny, 

zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Mordach, polegających na demontażu obecnych i montażu 

nowych pomników z granitu oraz wykonaniu tablicy z nazwiskami pochowanych żołnierzy.”. 

§ 2. Aneks sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody oraz 

dwa dla Gminy. 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

Burmistrz: 

Jan Ługowski 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1) 

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

Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144,  

poz. 1041. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 8714
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