
POROZUMIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2009 r.  

zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno zwanym dalej „Powierzającym” 
a Wójtem Gminy Zawady Pawłem Pogorzelskim zwanym dalej „Przyjmującym” 

w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych 

na terenie gminy 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, 
Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, 
Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287,  z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, 
poz. 1462 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 6 
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 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. 
Nr 169, poz. 1420,  Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1041) oraz na podstawie 
uchwały Nr XV/73/2000 Rady Gminy Zawady z dnia 13 marca  2000 r. w sprawie przyjęcia 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zostaje zawarte porozumienie następującej 
treści: 

§ 1. Powierzający powierza, a przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie wykonania prac 
remontowych mogiły zbiorowej dwóch żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Górze Strękowej.  

§ 2. 1. Powierzający zapewni na realizację zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia 
środki finansowe w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy w Zawadach  na pisemny wniosek Gminy.  

3. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż określone w § 1 
porozumienia. 

4. Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania powinna być przedłożona do rozliczenia 
niezwłocznie po realizacji zadania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przekazane środki finansowe w terminie do dnia 
31 grudnia 2009 r. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu nie wykorzystanych środków do budżetu 
państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane na zasadach określonych w ustawie  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420,  
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, 
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,  



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

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości 
podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 4. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków finansowych  
w sposób celowy, racjonalny, oszczędny. 

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań odbywać się 
będzie poprzez: 

1) kontrolę realizacji zadania; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania zadania. 

§ 6. Porozumienie zawarte jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 7. 1. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Przekazujący może rozwiązać porozumienie w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie realizacji 
powierzonego zadania lub wydatkowania przekazanych środków. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
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