
 

 

POROZUMIENIE 

 

w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie 

zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego 

w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.   

zawarte w dniu 9 lutego 2015 roku  

w Wadowicach pomiędzy: 

 

Burmistrzem Wadowic - zwanym dalej Burmistrzem   

a Wójtem Gminy Tomice - zwanym dalej Wójtem   

I. Podstawa prawna porozumienia   

1. art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U.2001.142.1591 z późn. zm.],  

2. art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych [Dz.U.2011.118.687 z późn. 

zm],  

3. art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

[Dz.U.2010.80.526 z późn. zm.],  

4. Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Wadowice zadania własnego Gminy Tomice w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy gminnych,  

5. Uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia 

przez Gminę Wadowice zadania własnego Gminy Tomice w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy 

gminnych.  

II. Zakres przedmiotowy porozumienia   

§ 1. 1. W 2015 r. Wójt powierza a Burmistrz przyjmuje do wykonania zadania w zakresie: 

a) utrzymania bieżącego i remontu istniejącej części cmentarza komunalnego w Wadowicach; 

b) zagospodarowania terenu pod nową część cmentarza komunalnego w Wadowicach. 

2. Wójt przyznaje na realizację zadania dotację celową w kwocie 30.000,00 zł (słownie : trzydzieści tysięcy 

złotych). 

III. Warunki realizacji porozumienia   

§ 2. 1. Wójt zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto budżetu Gminy Wadowice ING 

80 1050 1445 1000 0023 5759 9998 w całości w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia. 

2. Wójt zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. 
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3. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych 

pracowników Wójta, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji, związanej z realizacją zadania. 

§ 3.  Burmistrz zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno – prawnej i technicznej zadania, 

2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania, 

3) efektywnego, bieżącego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji, 

4) przedłożenia do Urzędu Gminy Tomice rozliczenia dotacji, w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji 

zadania. 

§ 4. 1. Wykorzystanie przyznanej dotacji winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 

2015r. 

2. Niewykorzystane środki dotacji podlegają zwrotowi w terminie określonym w § 3 pkt 4. 

3. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych [Dz.U.2009.157.1240]. 

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wójta zobowiązań 

przekraczających wysokość dotacji określonej w § 1 ust. 2. 

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania, przekraczające wysokość dotacji, powinny być zawarte 

w odrębnym porozumieniu. 

IV. Postanowienia końcowe   

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2015r. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 

3. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych 

środków. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 

5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 

7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

Wójt Gminy Tomice 

Adam Kręcioch 
 

 

Burmistrz Wadowic 

Mateusz Klinowski 
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