
Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 690 
Województwa Lubuskiego Nr 41 
 

 

2036 

685 
 

UCHWAŁA NR V/24/07 
RADY MIASTA GOZDNICA 

 
z dnia 30 marca 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Gozdnica o statusie miejskim 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz 
art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/102/04 Rady Miasta 
Gozdnica z dnia 12 października 2004r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność Gminy Gozdnica o statusie miej-
skim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 87, poz. 1331 oraz 
z 2006r. Nr 92, poz. 1703) w § 3 ust. 1 pkt 4 otrzy-
muje brzmienie: 

  „4) nabywca lokalu ponosi dodatkowe opłaty, 
które nie są objęte bonifikatą, z tytułu: 

a) opłat notarialno – sądowych, 

b) poniesionych przez gminę w okresie obej-
mującym rok, w którym złożono wniosek  
o sprzedaż mieszkania oraz rok go poprze-
dzający, wartości nakładów na przedmio-
towy lokal, 

c) zwolnienia z czynszu za remonty w lokalu 
w zakresie obowiązującym wynajmujące-
go i wykonane za jego zgodą w okresie,  
o którym mowa w lit. b.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Anna Kulczyńska 

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

z dnia 16 kwietnia 2007r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte w dniu 16 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Międzyrzecz reprezentowaną przez Burmistrza Ta-
deusza Dubickiego, działającego na podstawie uch-
wały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XIX/163/2000 
z dnia 28 kwietnia 2000r. w sprawie przejęcia zadań  
z zakresu administracji rządowej w sprawie utrzy-
mania cmentarzy wojennych, znajdujących się na 
terenie Gminy Międzyrzecz, zwanymi dalej „strona-
mi”. 

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,  
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: 
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§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Międzyrzecz 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 terenia 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 określo-
ne w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 16.000zł 
(słownie: szesnaście tysięcy złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Międzyrzeczu przez Wydział Organizacyjno - Ad-
ministracyjny 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, 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 nieprzyznaniu 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-
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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 
nieważności. 

§ 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 czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

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

z dnia 16 kwietnia 2007r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

zawarte w dniu 16 kwietnia 2007r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
Lubsko reprezentowaną przez Burmistrza Bogdana 
Bakalarza, działającego na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej w Lubsku Nr XI/59/99 z dnia 30 kwietnia 
1999r. w sprawie przejęcia zadań publicznych z za-
kresu cmentarnictwa wojennego, 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 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 
Lubsko 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 terenia 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 Lubsku przez Wydział Organizacyjno - Admini-
stracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – Od-
dział Księgowości, na podstawie zapotrzebowania 
złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw Oby-
watelskich 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 woje-
wody, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czer-
wca 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 nieprzyznaniu 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 
nieważności. 

§ 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 czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

z dnia 16 kwietnia 2007r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 
zawarte w dniu 16 kwietnia 2007r. pomiędzy Wo-
jewodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a mia-
stem Zielona Góra, reprezentowanym przez Pre-
zydenta Janusza Kubickiego, działającego na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej w Zielonej Górze 
Nr XI/126/99 z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie 
przejęcia przez miasto Zielona Góra zadań z zakre-
su administracji rządowej, 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 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 miasto 
Zielona Góra 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 wojen-
nych, znajdujących się na terenia miasta; 

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 określo-
ne w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 1.000zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miasta w Zie-
lonej Górze przez Wydział Organizacyjno - Admi-
nistracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
– Oddział Księgowości, na podstawie zapotrzebo-
wania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do 
oszczędnego i racjonalnego gospodarowania 
przekazanymi środkami oraz do zrealizowania w ra-
mach przyznanej dotacji prac określonych w pla-
nach rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wo-
jennego 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. mia-
sto Zielona Góra wstępnie określi planowane za-
dania 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 nieprzyznaniu w roku 2008 funduszy na cel 
określony w § 1. 
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§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości do-
tacji przyznanej miastu może nastąpić w przypadku: 

- 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 mia-
sto obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania 
porozumienia 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 
nieważności. 

§ 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 czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

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

689 
 

POROZUMIENIE 
 

z dnia 16 kwietnia 2007r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 
zawarte w dniu 16 kwietnia 2007r. pomiędzy Wo-
jewodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gminą 
o statusie miejskim Żary, reprezentowaną przez 
burmistrza Romana Pogorzelca, działającego na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żarach  
Nr XII/68/1999 z dnia 28 października 1999r. w spra-
wie przejęcia przez miasto Żary 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- 
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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 gro-
bach 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 na-
stępuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina  
o statusie miejskim Żary przejmuje obowiązek utrzy-
mania 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 terenia 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 9.000zł 
(słownie: dziewięć tysięcy złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Żarach 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 
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, 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 nieprzyznaniu 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 cmenta-
rzach 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; 
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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 czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

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

z dnia 16 kwietnia 2007r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 
zawarte w dniu 16 kwietnia 2007r. pomiędzy Wo-
jewodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, a Gmi-
ną o statusie miejskim Żagań, reprezentowaną 
przez Burmistrza Sławomira Kowala, przy kontra-
sygnacie Skarbnika Miasta Teresy Łapczyńskiej, 
działających na podstawie uchwały Rady Miasta 
Żagań Nr VI/15/2007 z dnia 22 lutego 2007r. w spra-
wie zawierania porozumień dotyczących realizacji 
zadań związanych 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 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  
o statusie miejskim Żagań 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; 
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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 określo-
ne w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji w kwocie 44.000zł 
(słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych), w tym 
na wykonanie częściowej renowacji pomnika z okre-
su I wojny światowej na cmentarzu żołnierzy ro-
syjskich z I wojny światowej w Żaganiu przy ul. Lot-
ników Alianckich - kwotę 2.000zł (dwa tysiące zło-
tych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Urzędu Miasta w Ża-
ganiu przez Wydział Organizacyjno - Administra-
cyjny 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 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 nieprzyznaniu 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 cmenta-
rzach 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 
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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 
nieważności. 

§ 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 upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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