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ANEKS NR 1/2012
z dnia 26 lipca 2012 r.
do Porozumienia z dnia 12.07.2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą
Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Krakowa,
Pana Jacka Majchrowskiego w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie
Gminy Miejskiej Kraków
zawarty pomiędzy:
1. Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „ Wojewodą Małopolskim” ,
2. Gminą Miejską Kraków, zwaną w treści Porozumienia „Gminą” , reprezentowaną przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego.
§ 1. Podstawa prawna Porozumienia otrzymuje brzmienie:
„ Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVI/190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zawierania
porozumień dotyczących wykorzystania środków przyznawanych na utrzymanie oraz remonty cmentarzy
i grobów wojennych położonych na terenie Miasta Krakowa oraz udzielenia pełnomocnictwa
Prezydentowi Miasta Krakowa, Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa zawierają
Porozumienie następującej treści:”.
§ 2. § 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Wojewoda Małopolski powierza Gminie realizację zadań wynikających z ustawy z dnia
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych, związanych z remontem i konserwacją
grobowi cmentarzy wojennych, według określonego w § 2 ust. 1 Porozumienia zakresu prac na dany rok
budżetowy.
2. Gmina zobowiązana jest do uzyskania zezwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla
realizacji inwestycji.”.
§ 3. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wojewoda Małopolski przeznacza w 2012 r. kwotę w wysokości 55 000 zł (słownie pięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych).
1) Kwota przeznaczona na finansowanie bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy – 20 000 zł,
2) Kwota przeznaczona na remont filarów wzdłuż kwatery legionowej i cmentarza wojennego nr 388
– 10 000 zł,
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3) Kwota przeznaczona na remont kwatery partyzanckiej na Cmentarzu Rakowickim, prace renowacyjne
obrzeży kwatery – 15 000 zł,
4) Kwota przeznaczona na remont pomnika Ukraińców zmarłych w obozie internowania na Dąbiu
– 10 000 zł”.
§ 4. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Środki finansowe należy wykorzystać zgodnie z § 2, ust.5 Porozumienia, ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.
2. O możliwości niewykorzystania w całości lub w części, przekazanych środków na remonty
i konserwacje grobów i cmentarzy wojennych, Gmina jest obowiązana niezwłocznie powiadomić
Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dotacja
została przyznana.”.
§ 5. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wojewoda Małopolski sprawuje kontrolę nad realizacją zadań objętych niniejszym Porozumieniem na
zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.
Nr 185, poz. 1092).”.
§ 6. W Załączniku Nr 1 do Porozumienia skreśla się pkt 2.
§ 7. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 8. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, po jednym dla
każdej ze Stron.
§ 9. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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