
Uchwała Nr XV/463/99
Rady Miasta Szczecina

z dnia 25 października 1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą 
Zachodniopomorskim o przyjęciu do prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem i 
konserwacją cmentarzy wojennych na teren�����������	
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 
r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 577) oraz art. 6 ust. 
3 ustawy z dnia 28 marca �������������	
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uchwala, co następuje:
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Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego Gminie Miasto Szczecin zadań z zakresu grobów i cmentarzy 
wojennych - na warunkach określonych w projekcie porozumienia, które stanowi załącznik 
do uchwały.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miast
�$������
�

����

��������

����

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

Załącznik do Uchwały Nr XV/463/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 25 października 1999 r.

Szczecin, dnia ----------- 1999 r.



POROZUMIENIE
zawarte w dniu .............................. 1999 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a 
Zarządem Miasta Szczecina, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie 
realizacji zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych - w ramach 
zadań bieżących powierzonych gminom.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 t. o administracji rządowej w 
województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 469 i Nr 
132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i 
Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 1555, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z 
1959 r. Nr 11, poz. 62 z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z 1998 r. Nr 106, poz. 668), w oparciu o 
Uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr XV/463/99 z dnia 25 października 1999 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zacodniopomorskim o przyjęciu do 
prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych na 
terenie miasta Szczecina, strony Porozumienia postanawiają, co następuje:
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1. Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Prezydent Miasta Szczecina przejmuje 
prowadzenie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego zadania z zakresu 
utrzymania i konserwacji grobów  i cmentarzy wojennych.

�� Zadania , o których mowa w ust. 1 wykonywać będzie Zakład Budżetowy Miasta 
Szczecina - Zakład Usług Komunalnych mający siedzibę przy ulicy Ku Słońcu 125a w 
Szczecinie.
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1. Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania 
powierzonych zadań na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, 
rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór sprawowany będzie na zasadzie i w sposób określony w art. 85 ustawy o 
samorządzie gminnym oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętzrnych z dnia 23 października 1936 r. 
wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i opieki Społecznej 
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych.
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1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na 1999 rok wydzielona zostanie kwota 68,3 tys. złotych.



2. Kwota, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie Gminie Miastu Szczecin w 
okresach miesięcznych, w wysokości 1/12, w termine nie późniejszym, niż do końca 
każdego miesiąca.
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Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
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1. Porozumienie może zostać zmienione lub rozwiązane:
1. za zgoda stron w terminie wspólnie ustalonym,
2. za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze 

stron,
3. w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub powtarzających się uchybień -

bez wypowiedzenia w każdym terminie
2. Wypowiedzenie lub zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.
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Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

• po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia;
• dwa egzemplarze dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopmorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego;
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Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Zachodniopomorskiego.
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