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POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Poznaniu pomiêdzy:
Wojewod¹ Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodê Wielkopolskiego  Przemys³awa Paciê, zwanym
dalej Wojewod¹, a
Miastem Wrzenia, zwanym w treci Porozumienia
Gmin¹, reprezentowanym przez Tomasza Ka³u¿nego 
Burmistrza Miasta Wrzenia,
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.) ustala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikaj¹ce z ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze
zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
obszarze Gminy.
2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 bêdzie polega³o w szczególnoci na:
a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
b) pielêgnacji zieleni i utrzymaniu porz¹dku i czystoci na
cmentarzach i grobach wojennych,
c) wspó³pracy z w³aciwym Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
e) prowadzeniu ksi¹g pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarz¹du G³ównego PCK,
f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych dzia³añ, w formie protoko³ów pokontrolnych,
g) wykonywaniu innych czynnoci wi¹¿¹cych siê z utrzymaniem grobownictwa wojennego.
§2. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania zadañ wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikaj¹cym z
bie¿¹cych potrzeb, w ramach przekazanych jej rodków finansowych, z zachowaniem zasad okrelonych w³aciwymi przepisami.
2. Gmina zobowi¹zuje siê w ramach rodków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizowaæ w roku 2009 prace polegaj¹ce
na renowacji, remoncie i odbudowie grobów ¿o³nierskich z lat
1919, 1920, 1939 na terenie cmentarza parafialnego we Wrzeni przy ul. Gnienieñskiej.

3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.
§3. 1. Na realizacjê zadañ objêtych Porozumieniem Wojewoda w bie¿¹cym roku, przeka¿e Gminie dotacjê w wysokoci
16.000 z³ (s³ownie: szesnacie tysiêcy z³otych).
2. Dotacja bêdzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.
3. Przekazanie rodków finansowych nast¹pi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.
4. rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego
po roku, w którym udzielono dotacji.
5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c
od dnia stwierdzenia nieprawid³owego wykorzystania dotacji.
§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawid³owoci wykonania zadañ objêtych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowi¹zana
udzieliæ Wojewodzie wszystkich informacji dotycz¹cych wykonywania Porozumienia oraz zapewniæ przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgl¹d do dokumentacji z prawem ¿¹dania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowi¹zany jest
powiadomiæ Gminê, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczêciem.
4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacj¹ zadañ objêtych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo
wydawania wytycznych okrelaj¹cych kierunki i zasady realizacji zadañ powierzonych porozumieniem oraz ¿¹dania wyjanieñ i sprawozdañ z przebiegu wykonania powierzonych
zadañ, a tak¿e dokonywania okresowych ocen.
§5. 1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug planu
zadañ za 2009 rok Gmina przed³o¿y Wojewodzie do dnia 30
listopada 2009 roku oraz zwróci w terminie okrelonym w ust.
2. niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.
2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa w czêci niewykorzystanej do koñca roku bud¿etowego lub w terminie okrelonym w rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 157
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.), podlegaj¹ zwrotowi do
bud¿etu pañstwa do 15 stycznia nastêpnego roku.
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3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, okrelonym
w ust. 1, nalicza siê odsetki w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu, w którym up³yn¹³ termin zwrotu dotacji.
4. Do rozliczeñ, o których mowa w ust. 1 Gmina za³¹cza
uwierzytelnione przez Skarbnika Gminy kserokopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) zlecenia,
2) faktury lub rachunki,
3) umowy,
4) dokumenty przetargowe,
5) kosztorysy,
6) opisy wykonanych prac,
7) protoko³y odbioru,
a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).
5. Faktury i rachunki za roboty i materia³y nabyte w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 t. j.), winny byæ
opisane zgodnie z wymogami wynikaj¹cymi z tej ustawy.
6. Wymienione w ust. 4 pkt. dokumenty Gmina Przeka¿e
do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31
grudnia 2009 r.

Poz. 2018

2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzymiesiêcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.
3. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿nego wykonywania
obowi¹zków, druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie
bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu
zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami)
i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa egzemplarze dla Gminy.
WOJEWODA:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemys³aw Pacia
GMINA:
Burmistrz
(-) Tomasz Ka³u¿ny

