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POROZUMIENIE NR PS-V.5230.7.7.2011 

z dnia 15 lipca 2011 r. 

 

zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim, zwanym dalej „Wojewodą” 

a Gminą Miasto Ełk reprezentowaną przez Prezydenta Pana Tomasza Andrukiewicza, zwaną dalej „Gminą”, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Pana Jarosława Wróbla 

zmieniające Porozumienie Nr PS-V.5230.7.7.2011 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Ełk 

zawarte w dniu 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

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.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, 
poz. 206 ze zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), w związku z uchwałą nr VI.54.2011 Rady Miasta w Ełku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przejęcia od 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do 
zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatności za wykonywane czynności, strony 
postanawiają, co następuje: 

 
§ 1. W Porozumieniu nr PS-V.5230.7.7.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Warmińsko-

Mazurskim a Gminą Miasto Ełk w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wprowadza się następujące zmiany: 
  1) w § 1 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) przeprowadzenie remontu mogiły zbiorowej żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej, położonej na 
prywatnej posesji przy ul. Kościuszki w Ełku, obejmującego w szczególności oczyszczenie tablicy pamiątkowej z 
uczytelnieniem napisów, naprawę zniszczonych słupków betonowych, umocowanie wokół mogiły łańcuchów 
ozdobnych, oczyszczenie terenu mogiły wojennej.„ 

  2) w § 2: 
a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Wojewoda zobowiązuje się do udzielenia Gminie dotacji w kwocie: 13.500 zł (słownie: trzynaście tysięcy 
pięćset złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 7 
Porozumienia.” 

b)  w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis w brzmieniu: „natomiast na cel określony w § 1 pkt 7 do 
dnia 26 sierpnia 2011 r.” 

c)   w ust. 4 zapis: „w § 1 ust. 1 pkt 1” zastępuje się zapisem „w § 1 ust. 1 pkt 1 i 7” 
 

§ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 
 
§ 3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 
Prezydent Miasta         Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Tomasz Andrukiewicz        Marian Podziewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


