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ANEKS Nr 6
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3900, z 2011 r. poz. 500, z 2012 r. poz. 769 i poz. 5607, 2013 r.,
poz. 8242 oraz z 2015 r. poz. 4440), zwanego dalej „Porozumieniem”, zawarty pomiędzy:
Wojewodą Mazowieckim - Zdzisławem Sipierą zwanym dalej „Wojewodą”
a
Gminą - Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja
Nowakowskiego
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
poz. 311, z późn. zm.1)) oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) strony ustalają, co następuje:
§ 1. W Porozumieniu:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Wojewoda udzieli Miastu w roku 2016 dotacji celowej
w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont ogrodzenia
cmentarza od strony ul. Norbertańskiej, bramy wejściowej oraz montażu granitowych tablic na bramie
wejściowej.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 1, Wojewoda przekaże na rachunek bankowy Miasta,
po otrzymaniu dokumentacji rozliczenia wykonanych prac, obejmującej:
1) kserokopie faktur wystawionych przez wykonawców potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
Skarbnika Miasta;
2) protokół odbioru robót;
3) dokumentację fotograficzną sporządzoną na nośniku elektronicznym;
4) sprawozdanie z wykonanych prac remontowych wykonanych z dotacji Wojewody Mazowieckiego.”.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. poz. 62, z 1990 r. poz. 198, z 1998 r. poz. 668,
z 2002 r. poz. 984, z 2005 . poz. 1420 i poz. 1462 oraz z 2006 r. poz. 1041 oraz z 2015 r. poz. 935.
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§ 2. Aneks sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody oraz
dwa dla Miasta.
§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wojewoda Mazowiecki:
Zdzisław Sipiera
Prezydent Miasta Płocka:
Andrzej Nowakowski
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