
 
 

POROZUMIENIE NR SOIV.3112.2.89.2020 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Miastu Pszów opieki nad grobami 
i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Pszów 

zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Pszów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta 
Pszów działającego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XIII/108/99 z dnia 30 sierpnia 
1999 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464) art. 8 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2337), strony zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. Wojewoda Śląski powierza, a Miasto Pszów przyjmuje do wykonania, na zasadach określonych 
w niniejszym Porozumieniu, następujące zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi 
znajdującymi się na terenie Miasta: 

1. bieżąca konserwacja/utrzymanie/obiektów grobownictwa wojennego, 

2. wykonywanie remontów grobów wojennych zgodnie z zakresem prac zatwierdzonym decyzją 
Wojewody Śląskiego, na podstawie wniosku o remont złożonego do Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców ŚUW, 

3. prowadzenie ewidencji grobów i cmentarzy wojennych, 

4. prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych 
wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, 

5. inne czynności związane z utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego, w tym urządzanie nowych 
grobów wojennych np. po dokonanych ekshumacjach, 

6. przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm.) 

§ 2. 1.  Przy odbiorze prac remontowych uczestniczyć może przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

2. Zadania wymienione w § 1 nie dotyczą miejsc pamięci niezwiązanych z pochówkami w rozumieniu 
ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. 

§ 3. 1.  Na pokrycie kosztów wykonania zadań określonych w § 1 pkt. 1-5 Porozumienia, Wojewoda 
przyzna dotację celową, corocznie klasyfikowaną w budżecie wojewody w dziale 710 - Działalność usługowa, 
rozdz. 71035 - Cmentarze, § 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 

2. Kwoty dotacji będą ustalane w umowie dotacyjnej. 
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3. Kwota dotacji na kolejny rok budżetowy będzie przyznawana na podstawie zapotrzebowania na środki 
finansowe przekazywanego przez Miasto w terminie do końca sierpnia roku poprzedniego. 

4. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Miasta. 

5. Środki finansowe na dany rok budżetowy przekazywane będą na wniosek Miasta zawierający kwotę 
i termin przekazania środków, przy czym termin przekazania środków zostanie określony z użyciem słowa 
„do" np. do 30 czerwca, do 31 lipca itp. Dotację należy wykorzystać najpóźniej do 31 grudnia danego roku 
budżetowego. 

§ 4. Miasto Pszów zobowiązuje się do: 

1. realizacji zadania zgodnie z obowiązującym prawem oraz na zasadach określonych w niniejszym 
Porozumieniu, 

2. efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanych środków dotacji, kierując się 
zasadą legalności, celowości i gospodarności, 

3. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dotacji oraz wydatków 
dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych. 

§ 5. 1.  Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadania objętego niniejszym porozumieniem za pomocą 
Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 
zgodnie z zakresem kompetencji. 

2. Kontrola wykonania zadań, o których mowa w § 1, realizowana jest przez Wojewodę na zasadach 
i w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 224). 

§ 6. 1.  Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem półrocznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia lub wykorzystania dotacji 
niezgodnie z przeznaczeniem, Wojewoda może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 7. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

§ 10. Traci moc Porozumienie nr SO.IX-5018-B/109/07 z dnia 22.02.2007 r. w sprawie powierzenia przez 
Wojewodę Śląskiego Miastu Pszów opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Pszów 
zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Miastem Pszów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pszów. 

§ 11. 1.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

Burmistrz Miasta Pszów 
 
 

Czesław Krzystała 

Wojewoda Śląski 
 
 

Jarosław Wieczorek 
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