
 

 

ANEKS NR 5 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 6 kwietnia 2012 r. 

do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Radlin reprezentowanym przez 

Burmistrza Miasta Radlin w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na 

terenie Miasta Radlin  

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 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 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 ze zm. ) i art. 150 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwałą Rady Miasta 

Radlin nr XII/104/99 z dnia 01.07.1999r. - Wojewoda Śląski i Burmistrz Miasta Radlin ustalają:  

§ 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/111/07 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad 

grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Radlin (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 41 poz.882) wprowadzić 

następujące zmiany:  

1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda 

zapewni w 2012 roku dotację w wysokości 1000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy 

Gminy”.  

2) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w kolejnych 

latach budżetowych zostanie określona odrębną umową”.  

3) § 3 ust.9 otrzymuje brzmienie: ,,Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji mogą przeprowadzić 

upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola będzie przeprowadzona na zasadach 

i w trybie określonym w przepisach o kontroli w administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)”.  

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

Burmistrz  

 

 

Barbara Magiera 

Wojewoda Śląski  

 

 

Zygmunt Łukaszczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 czerwca 2012 r.

Poz. 2552
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