
 

ANEKS Nr 1  

 

z dnia 17 sierpnia 2010 r.  
 

do Porozumienia  
w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 22 stycznia 2010 r. 
opublikowanego  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 22 marca 2010 r.  (Nr 56 poz. 1265) 

 

sporządzony pomiędzy: 

 

Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym  przez  Wicewojewodę Wielkopolskiego –  

Przemysława Pacię, zwanym dalej „Wojewodą”, 
 

a 
 

Miastem Poznań, zwanym w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowanym przez  

 

 

 

Jerzego Stępnia – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania  
 

o następującej treści: 

 

§1.  W Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 

Nr 56 poz. 1265) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 3 dodaje się literę e w brzmieniu 

 

„e) wykonaniu renowacji i konserwacji grobów wojennych, a w szczególności 

nagrobków na Cmentarzu Bohaterów  Polskich w Poznaniu na Cytadeli: 

kwatery CBP-I (mogiły ofiar terroru hitlerowskiego), CBP-II (groby 

Cydelowców), CBP-III (6 mogił ofiar terroru hitlerowskiego określonych 

w Załączniku do Aneksu, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Porozumienia.” 

 

2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

„1.  Na realizację zadań objętych Porozumieniem Wojewoda w roku 2010 przekaże 

Gminie dotację w wysokości 260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

             2. Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy Gminy w następujący sposób: 

- I transza w wysokości 80.000 zł przekazana zostanie w lutym 2010 r. 

- II transza w wysokości 90.000 zł przekazana zostanie w czerwcu 2010 r. 

- III transza w wysokości 90.000 zł przekazana zostanie we wrześniu 2010 r.” 

 

 

 



 

§2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 

 

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§4. 1. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Wojewody      

          i dwa egzemplarze dla Gminy. 

      2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

    WOJEWODA                    GMINA  

 

Z up. Wojewody Wielkopolskiego    Zastępca Prezydenta 

Przemysław Pacia      Miasta Poznania 

Wicewojewoda Wielkopolski     Jerzy Stepień 

 


