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§ 2. 1. Inkaso podatków wymienionych w § 1 
na terenie wiejskim Gminy Czerwieńsk powierza 
się: 

1) sołtysom poszczególnych sołectw gminy; 

2) pełnoletniemu członkowi rodziny sołtysa wraz 
z nim zamieszkującemu lub innej osobie fi-
zycznej, w przypadku uzasadnionej niemożno-
ści wykonywania tych czynności przez sołtysa. 

2. Inkaso podatków wymienionych w § 1 na te-
renie sołectwa Nietków powierza się Panu Janu-
szowi Kaźmierczakowi. 

3. Inkaso podatków wymienionych w § 1 na te-
renie sołectwa Laski powierza się Pani Irenie Łap-
kowskiej. 

4. Inkaso opłaty targowej na terenie miasta 
Czerwieńsk powierza się Panu Grzegorzowi Sob-
czakowi. 

5. Inkaso podatku od posiadania psów na tere-
nie miasta Czerwieńsk powierza się Panu Walde-
marowi Bernackiemu. 

§ 3. 1. Ustala się, że wynagrodzenie prowizyjne 
z tytułu poboru podatków i opłat wynosi: 

1) 7% od kwot podatków i opłat wymienionych 
w § 1 uzyskanych na terenie wiejskim, zainka-
sowanych i odprowadzonych na rachunek 
bankowy budżetu gminy; 

2) 7% od kwot podatku od posiadania psów na te-
renie miasta Czerwieńsk zainkasowanych i od-

prowadzonych do kasy Urzędu Gminy i Miasta 
w Czerwieńsku. 

2. Wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty 
targowej pobranej na terenie miasta Czerwieńsk  
- od zainkasowanej i odprowadzonej do kasy urzę-
du kwoty tej opłaty wynosi:  

a) 7% pobranej opłaty targowej od sprzedaży  
z pojazdów samochodowych,  

b) 40% pobranej opłaty targowej od pozostałej 
sprzedaży. 

§ 4. Inkasentów podatków i opłat lokalnych zo-
bowiązuje się do niezwłocznego odprowadzenia 
pobranych kwot na rachunek bankowy budżetu 
gminy lub do kasy urzędu - nie później niż 3 dni od 
daty ich pobrania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Czerwieńska. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/229/2002 Ra-
dy Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2002r. 
w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych 
przez inkasentów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Jędras 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VI/51/2007 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 26 kwietnia 2007r. 

 
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty 

targowej od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie Gminy Witnica 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15  
i art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się na terenie Gmi-
ny Witnica od osób fizycznych, osób prawnych  
i jednostek organizacyjnych nie mających osobo-
wości prawnej, dokonujących sprzedaży na targo-
wiskach, na terenie Gminy Witnica. 

§ 2. 1. Sprzedawcy zobowiązani są do uiszcza-
nia dziennej, jednorazowej opłaty za korzystanie  
z miejsca na targowisku w wysokości ustalonej przez 
Radę Miejską w Witnicy.  

2. Opłaty targowej dokonuje się: 

1) w momencie rozpoczęcia sprzedaży; 

2) niezależnie od czasu prowadzenie sprzedaży 
w danym miejscu. 

3. Opłatę pobiera za pokwitowaniem inkasent 
wyznaczony na podstawie uchwały Nr XLIV/263/2006 
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z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie upoważnienia 
osoby do poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 3. 1. Ustala się następujące dzienne stawki 
opłaty targowej: 

1) sprzedaż artykułów rolno - spożywczych pro-
wadzona z ręki, kosza, torby, wiadra – 3zł; 

2) sprzedaż prowadzona na straganach będących 
na wyposażeniu targowiska: 

a) stragan bez zadaszenia: 

- art. rolno - spożywcze - 7zł, 

- art. pozostałe - 10zł, 

b) stragan z zadaszeniem: 

- art. rolno - spożywcze - 9zł, 

- art. pozostałe - 13zł, 

c) za każdy rozpoczęty metr kwadratowy po-
wierzchni terenu obok straganu zajęty na 
wyłożenie towaru i prowadzenie działalno-
ści handlowej - 2zł; 

3) sprzedaż prowadzona na straganach będących 
własnością osoby handlującej: 

a) sprzedaż z regału, stołu, wieszaka, łóżka po-
lowego, niezależnie od rodzaju sprzedawa-
nych artykułów - 10zł, 

b) za każdy rozpoczęty metr kwadratowy po-
wierzchni terenu obok straganu, zajęty na 
wyłożenie towaru i prowadzenie działalno-
ści handlowej - 2zł; 

4) sprzedaż z samochodu ciężarowego lub przy-
czepy: 

a) art. rolno - spożywcze - 25zł, 

b) art. pozostałe - 45zł, 

c) za każdy rozpoczęty metr kwadratowy po-
wierzchni terenu obok pojazdu, zajęty na 
wyłożenie towaru i prowadzenie działalno-
ści handlowej - 2zł; 

5) sprzedaż prowadzona w kioskach nie związa-
nych z gruntem, stanowiących własność oso-
by handlującej, ustawionych na targowisku 
na podstawie umów dzierżawy zawartych przez 
właścicieli kiosków z gminą: 

a) kioski typu „szczęki” - 2zł, 

b) inne kioski nie związane trwale z gruntem  
- 2,5zł. 

2. Stawki opłaty targowej określone w ust. 1 
pkt 2, 3, 4, 5, niniejszego paragrafu nie mogą prze-
kraczać maksymalnej dziennej stawki opłaty tar-
gowej określonej w ustawie o podatkach i opła-
tach lokalnych.  

§ 4. Do wymiaru, poboru i egzekucji opłat wpro-
wadzonych niniejszą uchwałą mają zastosowanie 
przepisy ustaw z dnia 29 sierpnia1997r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmiana-
mi).  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. 

§ 6. Tracą moc następujące uchwały Rady Miej-
skiej w Witnicy: 

1) Nr XXIV/134/2004 z dnia 8 grudnia 2005r.  
w sprawie określenia zasad ustalania i pobo-
ru oraz terminu płatności i wysokości stawki 
opłaty targowej na terenie Gminy Witnica; 

2) Nr XXXVII/224/2005 z dnia 8 grudnia 2005r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/134/2004 
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zasad usta-
lania i poboru oraz terminu płatności i wyso-
kości opłaty targowej na terenie Gminy Wit-
nica. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego.  

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 
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UCHWAŁA NR VII/47/2007 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 27 kwietnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznacze-

nia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 969 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy  
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz. U z 2002r. Nr 200, poz. 1682) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/91/2004 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zarządze-
nia poboru podatków w drodze inkasa oraz wy-
znaczenia inkasentów i określenia wysokości ich 
wynagrodzenia (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego Nr 22, poz. 404) zmienionej uchwałą  
Nr XX/112/2004 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 czerw-
ca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysoko-
ści ich wynagrodzenia (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Lubuskiego Nr 44, poz. 798) § 1 pkt 3 
otrzymuje brzmienie: „3. Wyznacza się na inkasen-
ta osobę fizyczną w sołectwie Ołobok Pana Łuka-
sza Staszyńskiego”. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Skąpe. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP. 

 
z dnia 30 kwietnia 2007r. 

 
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Deszczno przeprowadzonych w dniu  

29 kwietnia 2007r. 
 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lip-
ca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. 
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wybor-
czy w Gorzowie Wlkp. podaje do publicznej wia-
domości wyniki wyborów uzupełniających do Ra-
dy Gminy Deszczno przeprowadzonych w dniu  
29 kwietnia 2007r.: 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, 
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162. 

I 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 

B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów 
zgłoszonych na 2 listach kandydatów. 

C. Wybrano 1 radnego. 

D. Uprawnionych do głosowania było 1089 osób. 

E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wy-
dano karty do głosowania) 132 wyborców, to jest 
12,12% uprawnionych do głosowania. 

F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 132. 

G. Głosów ważnych oddano 130, to jest 98,48% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 
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H. Głosów nieważnych oddano 2, to jest 1,52% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 

Wyniki wyborów: 

Okręg wyborczy Nr 5, w którym wybierano 1 rad-
nego.  

A. Wybory odbyły się. 

B. Głosowanie przeprowadzono. 

C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 132.  

D. Głosów ważnych oddano 130. 

E. Radną została wybrana: 

z listy Nr 2 KWW Justyny Pawlak  

1) Pawlak Justyna 

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Komisarz Wyborczy 
Krzysztof Cierkoński 

 
================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP. 

 
z dnia 7 maja 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) 
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje na-
stępujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr V/45/07 z dnia 27 marca 2007r. 
Rada Miejska w Międzyrzeczu stwierdziła wygaśnię-
cie mandatu radnego Zdzisława Szczepana Jarmuż-
ka, w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 6 - KKW 
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci w związku  
z pisemnym zrzeczeniu się mandatu. 

§ 2. Rada Miejska w Międzyrzeczu w dniu  
26 kwietnia 2007r. podjęła uchwałę Nr VI/53/07 

stwierdzającą, iż na jego miejsce wstępuje Daniel 
Paweł Gądek, kandydat z tej samej listy Nr 6  
- KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci,  
w okręgu wyborczym Nr 3, 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 wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Krzysztof Cierkoński 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP. 

 
z dnia 7 maja 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu w Międzyrzeczu 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) 
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje na-
stępujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr VI/46/07 z dnia 28 marca 2007r. 
Rada Powiatu w Międzyrzeczu stwierdziła wyga-
śnięcie mandatu radnego Waldemara Jana Nowa-
czyka, w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 1 - Ko-
mitet Wyborczy PSL w związku z pisemnym zrze-
czeniem się mandatu. 
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§ 2. Rada Powiatu w Międzyrzeczu w dniu  
25 kwietnia 2007r. podjęła uchwałę Nr VII/49/07 
stwierdzającą, iż na jego miejsce wstępuje Dariusz 
Robert Orzeszko, kandydat z tej samej listy Nr 1  
- Komitet Wyborczy PSL, w okręgu wyborczym Nr 3, 
który w wyborach uzyskał kolejno największą licz-
bę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyra-
ził zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wy Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Krzysztof Cierkoński 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP. 

 
z dnia 7 maja 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu w Międzyrzeczu 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. u. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) 
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje na-
stępujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr VI/47/07 z dnia 28 marca 2007r. 
Rada Powiatu w Międzyrzeczu stwierdziła wyga-
śnięcie mandatu radnego Ryszarda Szymańskiego, 
w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 1 - Komitet 
Wyborczy PSL w związku z nie zrzeczeniem się 
funkcji Zastępcy Burmistrza Skwierzyny w ciągu 
ustawowego terminu. 

§ 2. Rada Powiatu w Międzyrzeczu w dniu  
25 kwietnia 2007r. podjęła uchwałę Nr VII/50/07 
stwierdzającą, iż na jego miejsce wstępuje Grze-
gorz Mrowicki, kandydat z tej samej listy Nr 1  
- Komitet Wyborczy PSL, w okręgu wyborczym Nr 4, 
który w wyborach uzyskał kolejno największą licz-
bę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyra-
ził zgodę na przyjęcie mandatu. 

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Krzysztof Cierkoński 

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

zawarte w dniu 4 maja 2007r. 
 

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

pomiędzy Wojewodą Lubuskim Wojciechem Per-
czakiem, a Gminą Krosno Odrzańskie reprezento-
waną przez Burmistrza Andrzeja Chinalskiego, dzia-
łającego na podstawie uchwały Rady Miejskiej  
w Krośnie Odrzańskim Nr VII/44/99 z dnia 11 maja 
1999r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu admini-
stracji 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-
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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 
Krosno Odrzańskie przejmuje obowiązek utrzyma-
nia grobów i cmentarzy wojennych w 2007r., poło-
żonych 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 7.000zł 
(słownie: siedem tysięcy złotych), w tym na wyko-
nanie nowej nawierzchni z kostki brukowej w cią-
gach pieszych na cmentarzu żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej w Krośnie Odrzańskim - kwotę 1.000zł 
(jeden tysiąc złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zo-
staną w całości na konto Urzędu Miasta w Krośnie 
Odrzańskim 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, nie wy-
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 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 
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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. 

§ 7. 2. Nadzór odbywa się w szczególności po-
przez: 

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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