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ANEKS Nr 8
z dnia 20 lutego 2019 r.
do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, 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.
z 2018 r. poz. 2337) oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245) strony ustalają, co następuje:
§ 1. W Porozumieniu 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,
z 2013 r. poz. 8242, z 2015 r. poz. 4440, z 2016 r. poz. 5698, z 2017 r. poz.1305 oraz z 2018 r. poz. 6035)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Miasto przyjmuje obowiązek utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na
obiektach grobownictwa wojennego zlokalizowanych na terenie miasta Płock.
2. Miasto zobowiązuje się zrealizować zadanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października
2019 r.”;
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Wojewoda udzieli Miastu w roku 2019 dotacji celowej
w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).”;
3) uchyla się § 4a;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 1 niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak do zaległości podatkowych na konto Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie: NBP O/O Warszawa nr 86101010100100672230000000 na zasadach
określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077, z późn. zm,1)), z informacją w treści przelewu o przyczynie zwrotu i nr aneksu, którego zwrot dotyczy.”;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,
2245, 2354 i 2500.
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5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Zadania i uprawnienia Wojewody, o których mowa w Porozumieniu, wykonują w imieniu Wojewody
dyrektor Biura Wojewody oraz dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.”;
6) § 11a otrzymuje brzmienie:
„§ 11a. Przekazana dotacja musi zostać wykorzystania do 31 grudnia 2019 r.”.
§ 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

