
ANEKS nr 4 
  

do Porozumienia z dnia 20 czerwca 2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem 
Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna reprezentowaną przez Wójta Gminy, 

Pana Kazimierza Kroka, w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu 
administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 

znajdujących się na terenie Gminy Łużna. 
 
 
Zawarty w dniu  17 maja 2010 r.  pomiędzy: 

 

1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej 

„Wojewodą Małopolskim”, 
2. Gminą Łużna, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta 

Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka. 
 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 

marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz  

w związku z uchwałą Rady Gminy Łużna Nr VI/44/07 z 25 kwietnia 2007 r.  

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych położonych na obszarze Gminy Łużna, Wójt Gminy Łużna 

i Wojewoda Małopolski wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia: 

 

§ 1. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych na remonty i konserwacje 

grobów oraz cmentarzy wojennych upływa z dniem 31 października każdego roku.”. 

 

 §2. W § 2 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Gmina otrzymuje dotację w wysokości 18 000 zł, przeznaczoną na wykonanie prac 

remontowych na cmentarzu wojennym nr 123 w Łużnej, obejmujących odtworzenie krzyży 

na mogiłach oraz ogólne prace konserwatorskie mogił i ścieżek.”. 

 

 § 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

 

 § 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 

każdej ze stron.  

 

 

 WÓJT GMINY ŁUŻNA     WOJEWODA MAŁOPOLSKI 
 
Wójt:        Wojewoda Małopolski: 

Kazimierz Krok      Stanisław Kracik 


