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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 2 kwietnia 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu Wschowskiego 

 
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159,  
poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, 
poz. 1592 i Dz. U. z 2007r. Nr 25, poz. 162), Komi-
sarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje następują-
ce informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr IV/28/2007 z dnia 7 lutego 2007r. 
Rada Powiatu Wschowskiego stwierdziła wygaśnię-
cie mandatu radnego Andrzeja Nowickiego, w okrę-
gu wyborczym Nr 1 z listy Nr 14 - KWW „Razem  
w Przyszłość” wskutek pisemnego zrzeczenia się 

mandatu. 

§ 2. Rada Powiatu Wschowskiego w dniu  
22 marca 2007r. podjęła uchwałę Nr V/35/2007 o wstą-
pieniu na jego miejsce Jacka Lisiaka, kandydata z tej 
samej listy Nr 14 - KWW „Razem w Przyszłość”  
w okręgu wyborczym Nr 1, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił 
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie 
mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla-Serżysko 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 2 kwietnia 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu Wschowskiego 

 
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159,  
poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, 
poz. 1592 i Dz. U. z 2007r. Nr 25, poz. 162), Komi-
sarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje następują-
ce informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr IV/27/2007 z dnia 7 lutego 2007r. 
Rada Powiatu Wschowskiego stwierdziła wygaśnię-
cie mandatu radnego Krzysztofa Gruszewskiego,  
w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 4 - KW Prawo 
i Sprawiedliwość wskutek nie złożenia w terminie 
oświadczenia o działalności gospodarczej prowa-

dzonej przez małżonka. 

§ 2. Rada Powiatu Wschowskiego w dniu  
22 marca 2007r. podjęła uchwałę Nr V/34/2007 o wstą-
pieniu na jego miejsce Zygmunta Bizukojć, kandyda-
ta z tej samej listy Nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość  
w okręgu wyborczym Nr 2, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił 
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie 
mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla-Serżysko 
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POROZUMIENIE 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte w dniu 4 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Cybinka, reprezentowaną przez Burmistrza Romana 
Siemińskiego, działającego na podstawie uchwały 
Rady Miasta i Gminy w Cybince Nr 60/VI/99 z dnia 
27 kwietnia 1999r. w sprawie realizacji zadań zwią-
zanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy 
wojennych, zwanymi dalej „stronami”. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407,  
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62,  
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 mar-
ca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych  
(Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62,  
z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668,  
z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420  
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) 
strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Cybinka przejmuje obowiązek utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych w 2007r., położonych na 
terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 20.000zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym na 
wykonanie nowych tablic z nazwiskami żołnierzy 
na nagrobkach - na cmentarzu oficerskim w Cybin-
ce przy ul. Lwowskiej kwotę 1.000zł (jeden tysiąc 
złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Cybince przez Wydział Organizacyjno - Admini-
stracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
- Oddział Księgowości, na podstawie zapotrzebo-
wania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego  
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2007r. 

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2007r. gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2008r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2007r. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nie przyznaniu w roku 2008 funduszy na cel 
określony w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku: 
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- przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach 
wojennych, 

- nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub budowę nowych obiek-
tów grobownictwa wojennego związane z wpro-
wadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie no-
wych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtór-
ny pochówek szczątków ludzkich w grobach wo-
jennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) 
należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-

dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2)  analizę przedłożonej dokumentacji z wyko-
nania zadań. 

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniej-
szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 
=================================================================================== 
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POROZUMIENIE 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte w dniu 4 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Gubin o statusie miejskim, reprezentowaną przez 
Burmistrza Bartłomieja Bartczaka, przy kontrasygna-
cie Skarbnika Gminy Danuty Błędowskiej, działają-
cych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gubi-
nie Nr XXI/160/2000 z dnia 20 kwietnia 2000r.  
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej, zwanymi dalej „stronami”. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407,  

z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62,  
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 
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i Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 mar-
ca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych  
(Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62,  
z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668,  
z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420  
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) 
strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Gubin o statusie miejskim przejmuje obowiązek 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2007r., 
położonych na terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 3.000zł 
(słownie: trzy tysiące złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Gubinie przez Wydział Organizacyjno - Admini-
stracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
- Oddział Księgowości, na podstawie zapotrzebo-
wania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego  
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2007r. 

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2007r. gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2008r. 

 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2007r. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nie przyznaniu w roku 2008 funduszy na cel 
określony w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku: 

- przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach 
wojennych, 

- nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub budowę nowych obiek-
tów grobownictwa wojennego związane z wpro-
wadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie no-
wych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtór-
ny pochówek szczątków ludzkich w grobach wo-
jennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) 
należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 
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5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań. 

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 

rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniej-
szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 
=================================================================================== 
 

513 
 

POROZUMIENIE 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte w dniu 4 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Iłowa, reprezentowaną przez Burmistrza Adama 
Gliniaka, działającego na podstawie uchwały Rady 
Gminy i Miasta w Iłowej Nr 34/3/IV/99 z dnia 28 kwiet-
nia 1999r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu 
administracji rządowej, zwanymi dalej „stronami”. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62,  
z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668,  
z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420  
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) 
strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina Iło-
wa przejmuje obowiązek utrzymania grobów i cmen-
tarzy wojennych w 2007r., położonych na terenie 
gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajdujących się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 2.000zł 
(słownie: dwa tysiące złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Iłowej przez Wydział Organizacyjno - Admini-
stracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
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- Oddział Księgowości, na podstawie zapotrzebo-
wania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego 
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2007r. 

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2007r., gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2008r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2007r. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nie przyznaniu w roku 2008 funduszy na 
cel określony w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku: 

- przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  
z dnia 28 marca 1933r. o grobach cmentarzach 
wojennych, 

- nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub budowę nowych obiek-
tów grobownictwa wojennego związane z wpro-
wadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie no-

wych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtór-
ny pochówek szczątków ludzkich w grobach wo-
jennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) 
należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku obiektów objętych ochroną konserwa-
torską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań. 

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniej-
szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 
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514 
 

POROZUMIENIE 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 
zawarte w dniu 4 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Kostrzyn n/O, reprezentowaną przez Burmistrza 
Andrzeja Kunta, działającego na podstawie uchwa-
ły Rady Miejskiej w Kostrzynie n/O Nr VIII/65/99  
z dnia 27 maja 1999r. w sprawie zawarcia porozu-
mienia dotyczącego utrzymania grobów i cmenta-
rzy wojennych, zwanymi dalej „stronami”. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688,  
z 2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, 
poz. 1452, z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, 
poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. 
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, 
poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, 
poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 
oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) strony ustalają, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Kostrzyn n/O przejmuje obowiązek utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych w 2007r., położo-
nych na terenie miasta, a w szczególności:  

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 12.000zł 
(słownie: dwanaście tysięcy złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miasta Ko-
strzyna n/O przez Wydział Organizacyjno - Admini-
stracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - Od-
dział Księgowości, na podstawie zapotrzebowania 
złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego  
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2007r. 

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, niewy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2007r. gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2008r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych miasto zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2007r. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nie przyznaniu w roku 2008 funduszy na 
cel określony w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku: 

- przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 516 
Województwa Lubuskiego Nr 32 
 

1393 

z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach 
wojennych, 

- nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub budowę nowych obiek-
tów grobownictwa wojennego związane z wpro-
wadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie no-
wych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtór-
ny pochówek szczątków ludzkich w grobach wo-
jennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) 
należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań. 

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniej-
szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 
=================================================================================== 

 

515 
 

POROZUMIENIE 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 
zawarte w dniu 4 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Rzepin reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja 
Skałubę, działającego na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej w Rzepinie Nr V/44/2007 z dnia 23 marca 
2007r. w sprawie zawarcia porozumienia, dotyczą-
cego realizacji zadań związanych z utrzymaniem  
i konserwacją cmentarzy wojennych, znajdujących 
się na terenie Gminy Rzepin, zwanymi dalej „stro-
nami”. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 

poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. 
Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149,  
poz. 1452, z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, 
poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz.62, 
z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668,  
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z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420  
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) 
strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Rzepin przejmuje obowiązek utrzymania grobów  
i cmentarzy wojennych w 2007r., położonych na 
terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajdujących się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 5.000zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych), w tym na wykona-
nie częściowego remontu pomnika centralnego na 
cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Rzepinie  
- kwotę 1.000zł (jeden tysiąc złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Rzepinie przez Wydział Organizacyjno - Admini-
stracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
- Oddział Księgowości, na podstawie zapotrzebo-
wania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego 
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi 
środkami oraz do zrealizowania w ramach przy-
znanej dotacji prac określonych w planach rze-
czowych w zakresie cmentarnictwa wojennego na 
2007r. 

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie-
wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z prze-
znaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wo-
jewody, stosownie do przepisów ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2007r. gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2008r.  

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowią-

zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2007r. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nie przyznaniu w roku 2008 funduszy na 
cel określony w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku:  

- przeznaczenia przyznanych środków dotacji 
na inne cele niż utrzymanie obiektów gro-
bownictwa wojennego określonych w art. 1 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach  
i cmentarzach wojennych, 

- nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub budowę nowych obiek-
tów grobownictwa wojennego związane z wpro-
wadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie no-
wych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtór-
ny pochówek szczątków ludzkich w grobach wo-
jennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) 
należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 
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6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań. 

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 

obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniej-
szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 
=================================================================================== 
 

516 
 

POROZUMIENIE 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 
zawarte w dniu 4 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Świebodzin reprezentowaną przez Burmistrza Da-
riusza Bekisza, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy Izabeli Zabłockiej, działających na podsta-
wie uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie  
Nr VII/73/1999 z dnia 7 maja 1999r. w sprawie 
przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej, zwanymi dalej „stronami”. 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, 
poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688,  
z 2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, 
poz. 1452, z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, 
poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r.  
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmen-
tarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. 
Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r.  
Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. 
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. 
Nr 144, poz. 1041) strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 

Świebodzin przejmuje obowiązek utrzymania gro-
bów i cmentarzy wojennych w 2007r., położonych 
na terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy 
wojennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi wpisany-
mi do rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojen-
nych, znajdujących się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz do-
konywanie wpisu do imiennej ewidencji po-
chowanych wg danych otrzymywanych z Za-
rządu Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 2.000zł 
(słownie: dwa tysiące złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Świebodzinie przez Wydział Organizacyjno  
- Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódz-
kiego - Oddział Księgowości, na podstawie zapo-
trzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 
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§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego 
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi 
środkami oraz do zrealizowania w ramach przy-
znanej dotacji prac określonych w planach rze-
czowych w zakresie cmentarnictwa wojennego na 
2007r. 

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie-
wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z prze-
znaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wo-
jewody, stosownie do przepisów ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

3. W terminie do dnia 30 września 2007r. gmi-
na wstępnie określi planowane zadania rzeczowe 
oraz potrzeby finansowe na 2008r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowią-
zuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2007r. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
zamówieniach publicznych. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
może o nie przyznaniu w roku 2008 funduszy na 
cel określony w § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości 
dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przy-
padku: 

- przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach 
wojennych, 

- nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

 

 

 

 

 

§ 6. 1. Na remonty lub budowę nowych obiek-
tów grobownictwa wojennego związane z wpro-
wadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie no-
wych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtór-
ny pochówek szczątków ludzkich w grobach wo-
jennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) 
należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może 
być wydana po przedłożeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w przypadku obiektów objętych ochroną kon-
serwatorską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na bu-
dowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania 
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
każdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem zadań powierzonych niniejszym porozumie-
niem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i gro-
bów wojennych; 

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykona-
nia zadań. 

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania po-
rozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni 
od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawar-
tych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-
nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniej-
szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy  
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z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 
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