
 

 

POROZUMIENIE Nr PS-VII.5230.1.56.2017 

 

z dnia 29 września 2017 r. 

zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, zwanym dalej „Wojewodą”  

a Gminą Ruciane-Nida reprezentowaną przez Burmistrza Pana Piotra Ryszarda Felińskiego, zwaną dalej 

„Gminą”, przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Wioletty Jaworskiej-Bastek.  

zmieniające Porozumienie Nr PS-VII.5230.1.56.2017 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą 

Ruciane-Nida zawarte w dniu 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań 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 (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 681), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze  zm.), art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870 ze zm.)  i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XL/327/2017 Rady Miejskiej 

Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,   strony 

postanawiają, co następuje: 

§ 1. W Porozumieniu nr PS-VII.5230.1.56.2017 z dnia 29 maja 2017 r. zawartym pomiędzy Wojewodą 

Warmińsko-Mazurskim a Gminą Ruciane-Nida w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na 

cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy, w tym dodatkowych prac 

renowacyjnych obejmujących miejsca pochówków z I wojny światowej w Rucianem-Nidzie przy ul. 

Nadbrzeżnej i ul. Cichej,”; 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1.  Wojewoda zobowiązuje się do udzielenia Gminie dotacji w kwocie łącznej: 9.000 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w § 

1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia”. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

    

 

Burmistrz 

Piotr Ryszard Feliński 

 

Skarbnik Gminy 

Wioletta Jaworska-Bastek 

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Sławomir Sadowski 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 4431
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