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Aneks nr 1/2014
z dnia 28 marca 2014 r.

do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej,
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bobowa,
zawartego w dniu 17 czerwca 2013 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim
a Gminą Bobowa, reprezentowaną przez Burmistrza Bobowej, Pana Wacława Ligęzę
zawarty pomiędzy:
1. Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Bobowa,
Pana Wacława Ligęzę.

zwaną

dalej

„Gminą”,

reprezentowaną

przez

Burmistrza

Bobowej,

Strony wprowadzają do porozumienia następujące zmiany:
§ 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 (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca
1933 roku 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. z 2013 r., Nr 885 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXXIII/239/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia
zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
położonych na terenie Gminy Bobowa, Burmistrz Bobowej i Wojewoda Małopolski zawierają
porozumienie następującej treści:”.
§ 2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W roku 2014 Gmina otrzymuje dotację w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
przeznaczoną na wykonanie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 133 w Bobowej,
obejmującego:
1) odtworzenie układu mogił wraz z rekonstrukcją brakujących nagrobków i krzyży,
2) konserwację zachowanych nagrobków i krzyży,
3) wycinkę drzew.”.
§ 3. W § 3 dodaje się ustępy nr 3, 4, 5, 6, 7, które otrzymują brzmienie:
„3. Gmina zobowiązana jest do zawarcia w umowie z wykonawcą zapisów zapewniających zapłatę
przez wykonawcę zamawiającemu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy,
zastrzegając sobie prawo do potrącania przedmiotowych kar umownych z wierzytelności wykonawcy.
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4. Gmina zobowiązana jest do naliczania kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie
umowy zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą oraz potrącania naliczanych kar umownych
z wierzytelności wykonawcy.
5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z przyczyn nie leżących po stronie Gminy,
Gmina ma obowiązek dochodzenia kar umownych w trybie określonym właściwymi przepisami.
6. Pobrane od wykonawcy, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
zawartej z nim umowy dotyczącej dotowanego zadania, kary umowne podlegają odprowadzeniu na
rachunek dochodów budżetu państwa, stosownie do zapisów art. 255 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
7. W przypadku nieprzekazania na rachunek dochodów budżetu państwa dochodów, o których mowa
w ust. 6 zastosowanie mają przepisy art. 255 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych”.
§ 4. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 5. Aneks w wersji papierowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
§ 6. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller

Burmistrz Bobowej
Wacław Ligęza

