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ANEKS NR 3/2018
z dnia 7 czerwca 2018 r.
do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu
administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na
terenie Miasta Nowego Sącza, zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 26 października 2017 r.
i aneksem nr 2/2017 z 21 listopada 2017 r.
w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej,
znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
zawarty pomiędzy:
1. Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pani Joanna
Florkiewicz – Kamieniarczyk, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”, a
2. Miastem Nowy Sącz, zwanym w treści Porozumienia „Miastem”, reprezentowanym przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Jadwigi Kusiak
§ 1. W związku z przyznaniem Miastu dotacji na 2018 r., działając na podstawie § 7 Porozumienia, Strony
zgodnie wprowadzają następujące zmiany:
1) w § 1:
a. po ust. 2a dodaje się ust. 2b o treści:
„2b. Okres realizacji zadania w 2018 r. ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania: od daty podpisania niniejszego aneksu przez ostatnią ze stron,
2) zakończenie rzeczowe zadania: do 15.10.2018 r.,
3) zakończenie finansowe zadania: do 5.11.2018 r.”,
b. po ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści:
„3a. Miasto otrzymuje w 2018 r. dotację celową w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) przeznaczoną na realizację zadania: remont kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego
z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym
Sączu. Określenie zakresu rzeczowego realizacji prac w 2018 r. zawiera załącznik nr 2.”,
c. po ust. 4 dodaje się ust. 4a o treści:
„4a. Termin wykorzystania dotacji określonej w ust. 3a upływa 5.11.2018 r.”,
d. ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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„7. Dotacja, o której mowa w ust. 3 i 3a nie może być przekazana innym podmiotom.”.
2) w § 2:
a. ust. 10 otrzymuje brzmienie:
10. Miasto zobowiązuje się do dokonania w każdym roku obowiązywania porozumienia zwrotu
niewykorzystanej części dotacji w terminie 10 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji zadania
określonego w § 1 ust. 2a i 2b.
b. ust. 12 otrzymuje brzmienie:
12. Miasto składa końcowe rozliczenie w zakresie finansowym i rzeczowym realizacji zadania, za każdy
rok jego realizacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania określonego w § 1 ust. 2a i 2b. Rozliczenie
winno zawierać zestawienie wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za
faktury/rachunki przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach wniosków, o których mowa
w § 2 ust. 2 Porozumienia.
3) w § 6 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności zmniejszania zakresu zadania
określonego w § 1 ust. 1, 3 i 3a.
§ 2. Nowe brzmienie załącznika nr 1 do porozumienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.
§ 3. Nowe brzmienie załącznika nr 2 do porozumienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego aneksu
§ 4. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 5. Aneks sporządzono w formie elektronicznej.
§ 6. Aneks wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego wymaganego podpisu i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z up. Wojewody Małopolskiego

Prezydent Miasta Nowy Sącz
Ryszard Nowak

Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
i Dziedzictwa Narodowego
Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk
Skarbnik Miasta
Jadwiga Kusiak
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Załącznik nr 1 do aneksu nr 3/2018
Załącznik Nr 1
do porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
Zakres robót do wykonania w ramach remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego,
znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu:
1.Konserwacja nawierzchni alei głównej i zewnętrznych chodników.
2.Wykonanie prac remontowych przy kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz
gazowej.
3.Konserwacja elementów granitowych i żeliwnych podestu rzeźby Piety.
4.Konserwacja słupków ogrodzenia i żelaznych łańcuchów.
5.Konserwacja granitowych pomników mogił ziemnych.
6.Konserwacja masztów flagowych.

z up. Wojewody Małopolskiego

Prezydent Miasta Nowy Sącz
Ryszard Nowak

Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
i Dziedzictwa Narodowego
Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk
Skarbnik Miasta
Jadwiga Kusiak
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Załącznik nr 2 do aneksu nr 3/2018
Załącznik nr 2
do porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowy Sącz
Zakres robót do wykonania w ramach I etapu prac realizowanego w 2017 r.
1. Konserwacja elementów granitowych i żeliwnych podestu rzeźby Piety;
2. Konserwacja słupków ogrodzenia i żelaznych łańcuchów;
3. Konserwacja granitowych pomników mogił ziemnych;
4. Konserwacja masztów flagowych.
Zakres robót przewidzianych w ramach II etapu prac realizowanego w 2018 r.
1.Konserwacja nawierzchni alei głównej i zewnętrznych chodników.
2.Wykonanie prac remontowych przy kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz
gazowej.
z up. Wojewody Małopolskiego

Prezydent Miasta Nowy Sącz
Ryszard Nowak

Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
i Dziedzictwa Narodowego
Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk
Skarbnik Miasta
Jadwiga Kusiak

