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POROZUMIENIE NR PS-V.5230.14.2011 

z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

zawarte pomi ędzy Wojewod ą Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim zwanym dal ej „Wojewod ą”, 

a Gminą Miłomłyn reprezentowan ą przez Burmistrza Pana Stanisława Siwkowskiego, zwa ną dalej „Gmin ą”, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Pani Sylwii Jachimowskiej.  

 

zmieniaj ące Porozumienie Nr PS-V.5230.14.2011 pomi ędzy Wojewod ą Warmińsko-Mazurskim a Gmin ą Miłomłyn zawarte w 

dniu 30 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie do realizacji zada ń związanych z pracami ekshumacyjnymi szcz ątków z 

grobu wojennego 

 
Na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r.  

Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), § 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w 
porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach 
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595), § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) oraz art. 20 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 
r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1. § 4 Porozumienia nr PS-V.5230.14.2011 z dnia 30 marca 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a 
Gminą Miłomłyn w sprawie powierzenia Gminie do realizacji zadań związanych z pracami ekshumacyjnymi szczątków z grobu 
wojennego, otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Sprawozdanie z całości prac, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Porozumienia wraz 
z protokołem z czynności ekshumacyjnych sporządzonym przez przedstawiciela PCK, kserokopiami potwierdzonymi  
za zgodność z oryginałem dokumentów finansowych opisanych i zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym oraz oświadczeniem o wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem, Gmina przedkłada w ciągu 3 miesięcy od 
daty zakończenia prac na adres Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Olsztynie.” 
 

§ 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. 
 
     Burmistrz              Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
     Stanisław Siwkowski           Marian Podziewski 
 

 


