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ANEKS NR 1
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 23 marca 2010 r.

do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Hażlach reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Hażlach w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy 

Hażlach 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z 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. ) oraz uchwałą Rady Gminy Hażlach z dnia 
15.07.1999r.- Wojewoda Śląski i Wójt Gminy Hażlach ustalają: 

§ 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/ 8 /07 z dnia 2 marzec 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad 
grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Hażlach (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 41 poz.877) wprowadzić 
następujące zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.1. Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2010 roku dotację 
w wysokości 7000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy. 

2. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w kolejnych latach budżetowych zostanie 
określona aneksem do porozumienia. 

3. Środki finansowe przyznane na dany rok budżetowy podlegają przekazaniu na podstawie wniosku Gminy 
zawierającego kwotę i termin przekazania. Gmina zobowiązana jest do złożenia wniosku w terminie nie 
przekraczającym 2 tygodnie od daty podpisania aneksu przez Wojewodę. Wniosek powinien zawierać informację 
o terminach (dzień i miesiąc) przekazywania środków finansowych na cały rok budżetowy, na który przyznano 
dotację. Środki finansowe zostaną przekazane do Gminy według terminów we wniosku, jednak nie wcześniej niż 
po upływie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku Termin wykorzystania dotacji jest nie dłuższy niż do 31 
grudnia danego roku budżetowego. 

4. Potrzeby finansowe na realizację porozumienia, wstępnie na dany rok określa Wójt Gminy w terminie do 
końca września roku poprzedniego. 

5. Przyznane środki finansowe niewykorzystane przez Gminę Hażlach w danym roku podlegają zwrotowi 
w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. 

6.Od kwot dotacji niewykorzystanej, zwróconej po terminie określonym w § 3 ust.5 porozumienia nalicza się 
odsetki zgodnie z art.168 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz.1240).” 

7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 
podlega zwrotowi do budżetu wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, zgodnie z art.169 ustawy o finansach publicznych.” 

8. Gmina składa sprawozdanie kwartalne z wykorzystania dotacji udzielonej w oparciu o niniejsze porozumienie 
w terminach: 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku i 15 stycznia roku następnego na formularzu 
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego porozumienia. 

9. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji mogą przeprowadzić upoważnieni pracownicy Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania 
kontrolujących i w terminie przez nich określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu porozumienia. 

10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy o finansach publicznych.” 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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§ 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Gminy i dwa dla Wojewody. 
 

Wójt Gminy 

Karol Folwarczny

Wojewoda Śląski 

Zygmunt Łukaszczyk


