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DZIENNIK

URZÊDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 12 lipca 1999 r.

Nr 18

TREÆ:
Poz.:
POROZUMIENIA
259  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta i Gminy Bobolice w dniu 24 marca
1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych w ramach
zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1070
260  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Gminy w Po³czynie Zdroju w dniu
31 marca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1071
261  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta i Gminy Golczewo w dniu
20 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1072
262 zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miejskim w Wolinie dnia 5 maja 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych w ramach zadañ
bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1073
263  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Gminy Kamienia Pomorskiego w dniu
13 maja 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1074
264  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta i Gminy Czaplinek w dniu 15 czerwca
1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1075
265  zawarte w dniu 15 czerwca 1999 r. pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Gmin¹ Chojna w sprawie
realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarza wojennego w ramach zadañ bie¿¹cych
powierzonych gminom .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1076
266  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Gminy Tychowo w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych w ramach
zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1077
267  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miejskim w Z³ocieñcu w dniu 15 czerwca
1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych w ramach
zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1078
268  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta Ko³obrzegu w dniu 15 czerwca
1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1079
269  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Gminy i Miasta w £obzie w dniu 15 czerwca
1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1080
270  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Gminy Mieszkowice w dniu 15 czerwca
1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych w ramach
zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1081
271  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
w dniu 15 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy
wojennych w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
.
.
.
.
.
. 1082
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272  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Gminy Miejskiej Bia³ogard w dniu
15 czerwca1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1083
273  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miejskim w Trzciñsku Zdroju w dniu
15 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1084
274  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta Stargardu Szczeciñskiego w dniu
15 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ grobów i cmentarzy
wojennych w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
. 1085
275  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta i Gminy w Resku w dniu
15 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1086
276  zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miasta i Gminy Borne Sulinowo w dniu
18 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom
.
.
.
.
.
.
.
. 1087

Poz. 259
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy Bobolice
w dniu 24 marca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
- w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz.U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz.1014, 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 uchwa³ê Nr VI/53/99 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utrzymania i konserwacji
cmentarza wojennego po³o¿onego w miejscowoci Bobolice - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony
porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Miasto i Gmina Bobolice przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych w miecie Bobolice.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

1071

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 259 - 260

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3- miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIASTA I GMINY

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Bobolice
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU
Ireneusz Koz³owski
Poz. 260

POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Gminy w Po³czynie Zdroju
w dniu 31 marca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ
bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr IX/67/99 Rady Gminy z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Gminy w Po³czynie Zdroju przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933. r. o grobach i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Po³czyn Zdrój.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych , rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
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2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D GMINY
Po³czyn Zdrój
BURMISTRZ

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Stanis³aw Wzi¹tek

Franciszek Radziusz

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 261
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy Golczewo
w dniu 20 kwietnia 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
- w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz.U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VI/41/99 Rady Gminy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta i Gminy Golczewo przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Golczewo.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
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2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

ZARZ¥D MIASTA I GMINY
Golczewo
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

WICEPRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

Janusz Domañski

Marian Kie³basa
Poz. 262
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miejskim w Wolinie
w dniu 5 maja 1999 r.

w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Porozumienie zawarte zosta³o pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miejskim w Wolinie reprezentowanym przez:
1.

Bogdana Wilkowskiego



Przewodnicz¹cego Zarz¹du

2.

Krzysztofa Pietruszewskiego



Cz³onka Zarz¹du

przy udziale Stanis³awy Brzezickiej



Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz.U. Nr 91, poz. 577 ) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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; Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz.198,
Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ) w oparciu o uchwa³ê Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 1999 r.
w sprawie przyjêcia zadañ zleconych z zakresu utrzymania i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy
Wolin - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miejski w Wolinie przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na terenie Miasta i Gminy Wolin.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci w prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 85, poz. 595 ).
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§ 3.
Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem wy¿ej wymienionych rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym dla ka¿dej ze stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIEJSKI
w Wolinie
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

CZ£ONEK ZARZ¥DU

Bogdan Wilkowski

Krzysztof Pietruszewski

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 263
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miejskim Kamienia Pomorskiego
w dniu 13 maja 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VI/69/99 Rady Gminy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych  w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Urz¹d Miejski w Kamieniu Pomorskim przejmuje do realizacji obowi¹zek
utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Kamienia Pomorskiego.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
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Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZARZ¥D MIEJSKI
Kamieñ Pomorski
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

CZ£ONEK ZARZ¥DU

Ryszard Woniak

Andrzej Jêdrzejewski

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 264
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy Czaplinek
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VI/31 /99 Rady Miasta i Gminy z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta i Gminy Czaplinek przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Czaplinek.
§ 2.
l.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
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§ 3.
Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa. W 1999 r. ustala siê wysokoæ rodków na realizacjê zadania w kwocie
7200 z³. W latach nastêpnych wysokoæ rodków ustalana bêdzie w drodze aneksów do niniejszego Porozumienia.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIASTA I GMINY
w Czaplinku
BURMISTRZ

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Zenon Rychliczek

Jan Kubabski

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 265
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miejskim w Chojnie
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Porozumienie zawarte zosta³o pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim, zwanym w dalszej czêci Powierzaj¹cym,
a Gmin¹ Chojna reprezentowan¹ przez Zarz¹d Miejski, w imieniu którego dzia³aj¹:
Wojciech Konarski



Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Leszek Stefañski



Cz³onek Zarz¹du

zwan¹ w dalszej czêci Przyjmuj¹cym do realizacji zadania zwi¹zane z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy
wojennych w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, 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 uchwa³ê Nr IX /69/99 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 25 marca 1999 r. sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarza wojennego - w ramach
zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony porozumienia postanawiaj¹ co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miejski w Chojnie przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarza wojennego, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onego na obszarze gminy Chojna.
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§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIEJSKI
w Chojnie
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Wojciech Konarski

Leszek Stefañski

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 266
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Gminy Tychowo
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych w ramach zadañ
bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr l3, 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr V/56/99 Rady Gminy w Tychowie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przyjêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ
bie¿¹cych powierzonych gminom, strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Gminy Tychowo przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze Gminy Tychowo, stanowi¹cych:
1)

pomnik lotników alianckich na terenie by³ego obozu jenieckiego lotników alianckich w miejscowoci Modrolas,
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symboliczny cmentarz ¿o³nierzy poleg³ych na frontach I wojny wiatowej w miejscowoci Kikowo.
§ 2.

1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci. .

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa, tj. w terminie do koñca ka¿dego miesi¹ca. Na 1999 r. Wojewoda Zachodniopomorski przeka¿e Gminie Tychowo kwotê w wysokoci 3.600,00 z³.
§ 4.
l.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3 - miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

ZARZ¥D GMINY
Tychowo
ZASTÊPCA WÓJTA
Jerzy ¯uk
Poz. 267

POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miejskim w Z³ocieñcu
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Porozumienie zawarte zosta³o pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim a Zarz¹dem Miejskim w Z³ocieñcu reprezentowanym przez Henryka Czarnotê  Burmistrza Miasta i Gminy Z³ocieniec i Waldemara W³odarczyka  Zastêpcê Burmistrza
Miasta i Gminy Z³ocieniec.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VIII/63/99 Rady Miejskiej w Z³ocieñcu z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych
gminom, strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 267 - 268

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miejski w Z³ocieñcu przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Z³ocieniec.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustaw o samorz¹dzie gminnym
oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz.595).
§ 3.

Finansowanie wykonywania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie
gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach
- zgodnie z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3 miesiêcznego wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIEJSKI
w Z³ocieñcu
BURMISTRZ

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Henryk Czarnota

Waldemar W³odarczyk

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 268
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta Ko³obrzegu
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 oparciuo uchwa³ê Nr VIII/82/99 Rady Miejskiej w Ko³obrzegu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 268 - 269

§ l.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta Ko³obrzeg przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji cmentarza wojennego, wynikaj¹cego z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
po³o¿onego na terenie Gminy Miejskiej Ko³obrzeg.
§2
Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie
kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz
ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.
Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasiez zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia. Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ. Wypowiedzenie lub
zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

ZARZ¥D MIASTA
Ko³obrzeg
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU
Bogdan B³aszczyk
Poz. 269

POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Gminy i Miasta w £obzie
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
- w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr IX/71/99 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacj i zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 269 - 270

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Gminy i Miasta w £obzie przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze Gminy £obez.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie
gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
l.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D GMINY I MIASTA
£obez
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO

Halina Szymañska

Henryk Musia³

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 270
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Gminy Mieszkowice
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacja cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VIII/62/99 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 270 - 271

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta Mieszkowice przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Mieszkowice.
§ 2.
l.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych , rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIASTA
Mieszkowice
BURMISTRZ

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Tadeusz Pluciñski

Jan Adamczuk

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 271
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VIII/101/99 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych
powierzonych gminom, strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 271 - 272

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie.
§ 2.
l.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIASTA I GMINY
Drawsko Pomorskie
BURMISTRZ

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Zbigniew Jakomulski

Jacek ¯ychliñski

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 272
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Gminy Miejskiej Bia³ogard
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VI/76/99 Rady Miejskiej w Bia³ogardzie z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie
realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 272- 273

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Gmina Miejska Bia³ogard przejmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze miasta Bia³ogardu.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D GMINY MIEJSKIEJ
Bia³ogard
BURMISTRZ

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Stanis³aw Ciechanowicz

Andrzej Nowak

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 273
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miejskim w Trzciñsku Zdroju w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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,
i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VI/56/99 Rady Gminy z dnia 16 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 273- 274

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miejski w Trzciñsku Zdroju przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze miasta Trzciñsko Zdrój.
§ 2.
l.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIEJSKI
w Trzciñsku Zdroju
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU
Zbigniew £odziewski

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO
Jerzy Zgoda
Poz. 274

POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta Stargardu Szczeciñskiego
w dniu 15 czerwca 1999r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymanaiem i konserwacj¹ grobów i cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, 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 uchwa³ê Nr IX/101/99 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 1999r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem i konserwacj¹ grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony
postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 274 - 275

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta Stargardu Szczeciñskiego przyjmuje do realizacji obowi¹zek
utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze miasta Stargardu Szczeciñskiego.
§ 2.
1.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

1.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie
gminnym.

2.

Przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach - zgodnie z nap³ywem
ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.

1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIASTA
Stargardu Szczeciñskiego
PREZYDENT MIASTA

ZASTÊPCA PREZYDENTA

Kazimierz Nowicki

Andrzej Korzeb

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 275
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy w Resku
w dniu 15 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VII/70/99 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych  w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 275 - 276

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta i Gminy w Resku przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Resko.
§ 2.
l.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej
w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach - zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego;
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZARZ¥D MIASTA I GMINY
w Resku

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU
Zdzis³aw Trojga

Poz. 276
POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy Borne Sulinowo
w dniu 18 czerwca 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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 uchwa³ê Nr VII/112/99 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji zadañ
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych - w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
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Poz. 276

§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta i Gminy Borne Sulinowo przyjmuje do realizacji obowi¹zek
utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze gminy Borne Sulinowo.
§ 2.
l.

Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

2.

Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.

Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 - tu miesiêcznych transzach zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3.

Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.

4.

Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia,



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZARZ¥D MIASTA I GMINY
Borne Sulinowo
BURMISTRZ

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Jacek Chrzanowski

Ryszard Cywiñski

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
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