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nr 516/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................
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nr 517/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez Pana Romana
Wojcieszek - Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................
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nr 518/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................
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nr 519/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Piotra Wąsowicza
- Burmistrza Buska-Zdroju zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 520/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................

15066

nr 521/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowany przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leks Burmistrza Działoszyc zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
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nr 522/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama
Bodzioch - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków
w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi......................................................................................
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nr 523/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................
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nr 524/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego
- Burmistrza Połańca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 525/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka Burmistrza Sędziszowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 526/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................
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nr 527/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w
zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.........................................................................................
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nr 528/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka Burmistrza Zawichostu zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 529/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Baćkowice reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę Wójta Baćkowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
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15081

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

–

–

–

–

–

–

–

–

– 15055 –

nr 530/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię Wójta Bliżyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15083

nr 531/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudek Wójta Bogorii zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 532/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Pana Andrzeja Przygodę Wójta Brodów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 533/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek Wójta Dwikozów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 534/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez Pana Zygmunta Brzezińskiego - Wójta Imielna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 535/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Iwaniska reprezentowaną przez Pana Marka Staniek - Wójta Iwanisk zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi........
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nr 536/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bień Wójta Klimontowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 537/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacz Wójta Łoniowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
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nr 538/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................
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nr 539/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską
- Wójta Nagłowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 540/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Jerzego Gałkę Wójta Nowej Słupi zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 541/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Wiktora Kwasa
- Wójta Nowego Korczyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 542/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą” a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 543/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Samborzec reprezentowaną przez Pana Witolda Garnuszek - Wójta Samborca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 544/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Słupia Konecka reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi Koneckiej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 545/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz - Wójta
Smykowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania
dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
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nr 546/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczak
- Wójta Sobkowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 547/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa Wójta Solca-Zdroju zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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nr 548/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Tomasza Wlazło - Wójta Wojciechowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 549/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Zagdańskiego - Wójta Zagnańska zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................
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nr 654/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego
- Burmistrza Chęcin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15116

nr 655/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwaną
dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi..........................

15118

nr 656/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Daleszyce reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka
- Burmistrza Daleszyc zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15120

nr 657/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego
- Wójta Bałtowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

–

–

–

–

–

–

–

–

– 15058 –

nr 658/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................

15123

nr 659/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Koprzywnicy reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę Burmistrza Koprzywnicy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................

15125

nr 660/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majcher Burmistrza Ożarowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15126

nr 661/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Lecha Niezgodę Wójta Obrazowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15128

nr 662/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską
- Burmistrza Stąporkowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................

15130

nr 663/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Tomasza Słokę Wójta Gowarczowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15131

nr 664/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kuca
- Wójta Rudy Malenieckiej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................

15133

nr 665/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marka Wolskiego Burmistrza Jędrzejowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi...............................................................................................................

15135

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
1871

1872

1873

1874

1875

–

–

–

–

–

– 15059 –

nr 666/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka
Kraka - Burmistrza Bodzentyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................

15136

nr 667/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Panią Krystynę Kielisz Burmistrza Opatowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15138

nr 668/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15140

nr 669/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi....................................................................................................

15141

nr 670/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej
„Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha Wójta Stopnicy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi.......................................................................................................................

15143

O B W I E S Z C Z E N I E :
1876

–

Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 czerwca 2010 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytawianach w Okręgu
Wyborczym Nr 2..............................................................................................................
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15060 –

Poz. 1825

1825
1825

POROZUMIENIE NR 516/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez
Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta zwanym dalej, „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie Miasta Kielce zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 45.000 zł.
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w miesięcznych ratach, przy
czym pierwsza rata w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwartalnej informacji o
przebiegu realizacji zadaniu (począwszy od II
kwartału) w ciągu 20 dni po zakończeniu
kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia końcowego wykorzystania udzielonej
dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1825,1826

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Prezydent Miasta: Wojciech Lubawski

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1825

1826
1826

POROZUMIENIE NR 517/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skarżysko-Kamienna
reprezentowaną przez Pana Romana Wojcieszek - Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem”
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).
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Poz. 1826

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje
miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 7.000 zł.
(słownie: siedem tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz.. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi.

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Prezydent Miasta: Roman Wojcieszek

Poz. 1826,1827

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1826

1827
1827

POROZUMIENIE NR 518/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowaną
przez Pana Wojciecha Bernatowicza Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Starachowice zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez, upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi.
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż

Poz. 1827

do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Prezydent Miasta: Wojciech Bernatowicz
Zastępca Prezydenta Miasta: Tomasz Jarosław Capała
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska: Marcin Góźdź
Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej:
mgr inż. Robert Adamczyk
1827

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1828

1828
1828

POROZUMIENIE NR 519/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez
Pana Piotra Wąsowicza - Burmistrza Buska-Zdroju zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Busko-Zdrój zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje
miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 5.000 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010 r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi.
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1828,1829

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: mgr Piotr Wąsowicz

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1828

1829
1829

POROZUMIENIE NR 520/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez
Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1829

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Chmielnik zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15068 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Burmistrz: Jarosław Zatorski

Poz. 1829,1830

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1829

1830
1830

POROZUMIENIE NR 521/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowany przez Panią
Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana
Zdzisława Leks - Burmistrza Działoszyc zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Działoszyce zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje
miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15069 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji.
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi.
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1830

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz Miasta i Gminy: mgr inż. Zdzisław Leks
1830

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15070 –

Poz. 1831

1831
1831

POROZUMIENIE NR 522/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym
przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka
reprezentowaną przez Pana Adama Bodzioch - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej zwaną dalej
„Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków
w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Kazimierza Wielka
zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje
miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.),
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi.
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15071 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1831,1832

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: Adam Bodzioch

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1831

1832
1832

POROZUMIENIE NR 523/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez
Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15072 –

Poz. 1832

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Małogoszcz zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15073 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Burmistrz: Jan Głogowski
Skarbnik Miasta i Gminy: Krystyna Kot

Poz. 1832,1833

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1832

1833
1833

POROZUMIENIE NR 524/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez
Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Połańca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Połaniec zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 5.000 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15074 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku. rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1833

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: Jacek Tarnowski
Skarbnik Gminy: Małgorzata Żugaj
1833

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15075 –

Poz. 1834

1834
1834

POROZUMIENIE NR 525/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez
Pana Wacława Szarka - Burmistrza Sędziszowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Sędziszów zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania.

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15076 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1834,1835

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: mgr inż. Wacław Szarek

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1834

1835
1835

POROZUMIENIE NR 526/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną
przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15077 –

Poz. 1835

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Skalbmierz zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz

udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15078 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Burmistrz: Michał Markiewicz

Poz. 1835,1836

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1835

1836
1836

POROZUMIENIE NR 527/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną
przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej zwaną dalej „Beneficjentem”
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Włoszczowa zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15079 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1836

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: mgr Bartłomiej Dorywalski
1836

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15080 –

Poz. 1837

1837
1837

POROZUMIENIE NR 528/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez
Pana Andrzeja Wzorka - Burmistrza Zawichostu zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Zawichost zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.

o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15081 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1837,1838

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: mgr Andrzej Wzorek

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1837

1838
1838

POROZUMIENIE NR 529/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Baćkowice reprezentowaną przez
Pana Mariana Partykę - Wójta Baćkowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15082 –

Poz. 1838

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Baćkowice zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania.
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
D. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15083 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy: Marian Partyka

Poz. 1838,1839

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1838

1839
1839

POROZUMIENIE NR 530/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez
Pana Mariusza Walachnię - Wójta Bliżyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Bliżyn zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizacje zadania dotację celową do wysokości 8.000 zł.
(słownie: osiem tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15084 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1839

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności.
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Mariusz Walachnia
Skarbnik Gminy: mgr Alina Ołownia
1839

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15085 –

Poz. 1840

1840
1840

POROZUMIENIE NR 531/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez
Pana Władysława Brudek - Wójta Bogorii zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Bogoria zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 5.000 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15086 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1840,1841

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: mgr Władysław Brudek

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1840

1841
1841

POROZUMIENIE NR 532/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Pana
Andrzeja Przygodę - Wójta Brodów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15087 –

Poz. 1841

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Brody zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15088 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy Brody: Andrzej Przygoda

Poz. 1841,1842

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1841

1842
1842

POROZUMIENIE NR 533/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez
Pana Marka Łukaszek - Wójta Dwikozów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Dwikozy zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15089 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż

Poz. 1842

do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: mgr inż. Marek Łukaszek

1842

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15090 –

Poz. 1843

1843
1843

POROZUMIENIE NR 534/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez
Pana Zygmunta Brzezińskiego - Wójta Imielna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Imielno zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1843,1844

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Zygmunt Brzeziński

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1843

1844
1844

POROZUMIENIE NR 535/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Iwaniska reprezentowaną przez
Pana Marka Staniek - Wójta Iwanisk zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15092 –

Poz. 1844

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Iwaniska zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz

udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15093 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy Iwaniska: Marek Staniek

Poz. 1844,1845

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1844

1845
1845

POROZUMIENIE NR 536/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez
Pana Ryszarda Bień - Wójta Klimontowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Klimontów zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15094 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1845

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Ryszard Bień
1845

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15095 –

Poz. 1846

1846
1846

POROZUMIENIE NR 537/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez
Pana Szymona Kołacz - Wójta Łoniowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Łoniów zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 1.000 zł.
(słownie: jeden tysiąc złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15096 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1846,1847

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Szymon Kołacz

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1846

1847
1847

POROZUMIENIE NR 538/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez
Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15097 –

Poz. 1847

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Mniów zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz

udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15098 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy: Leonard Świerczyński

Poz. 1847,1848

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1847

1848
1848

POROZUMIENIE NR 539/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez
Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Nagłowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Nagłowice zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.500 zł.
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1848

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: mgr Elżbieta Frejowska
Skarbnik Gminy: Leszek Król

1848

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba
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Poz. 1849

1849
1849

POROZUMIENIE NR 540/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną
przez Pana Jerzego Gałkę - Wójta Nowej Słupi zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Nowa Słupia zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.500 zł.
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1849,1850

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Wiesław Jerzy Gałka
Skarbnik Gminy: Marzanna Jop

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1849

1850
1850

POROZUMIENIE NR 541/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną
przez Pana Wiktora Kwasa - Wójta Nowego Korczyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1850

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Nowego Korczyna
zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje
miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.500 zł.
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy: inż. Wiktor Kwas

Poz. 1850,1851

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1850

1851
1851

POROZUMIENIE NR 542/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą” a gminą Opatowiec reprezentowaną przez
Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Opatowiec zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż

Poz. 1851

do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Henryk Barański
1851

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1852

1852
1852

POROZUMIENIE NR 543/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Samborzec reprezentowaną przez
Pana Witolda Garnuszek - Wójta Samborca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Samborzec zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15106 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1852,1853

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: mgr Witold Garnuszek

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1852

1853
1853

POROZUMIENIE NR 544/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia Konecka reprezentowaną
przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi Koneckiej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1853

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Słupia Konecka zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz

udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy: mgr inż. Witold Wójcik

Poz. 1853,1854

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1853

1854
1854

POROZUMIENIE NR 545/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez
Pana Józefa Śliz - Wójta Smykowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Smyków zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1854

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Józef Śliz
Skarbnik Gminy: Wiesława Lesiak
1854

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15110 –

Poz. 1855

1855
1855

POROZUMIENIE NR 546/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez
Pana Tadeusza Domińczak - Wójta Sobkowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Sobków zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 500 zł.
(słownie: pięćset złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1855,1856

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Tadeusz Domińczak

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1855

1856
1856

POROZUMIENIE NR 547/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez
Pana Adama Pałysa - Wójta Solca-Zdroju zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15112 –

Poz. 1856

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Solec-Zdrój zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz

udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy: mgr inż. Adam Pałys

Poz. 1856,1857

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1856

1857
1857

POROZUMIENIE NR 548/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną
przez Pana Tomasza Wlazło - Wójta Wojciechowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Wojciechowice zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 1.500 zł.
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1857

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: mgr Tomasz Wlazło
Skarbnik Gminy: Danuta Szpotowicz
1857

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1858

1858
1858

POROZUMIENIE NR 549/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez
Pana Zbigniewa Zagdańskiego - Wójta Zagnańska zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Zagnańsk zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1858,1859

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Zbigniew Zagdański
Skarbnik Gminy: Robert Szechnicki

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1858

1859
1859

POROZUMIENIE NR 654/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez
Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Chęcin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1859

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Chęciny zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 1.000 zł.
(słownie: jeden tysiąc złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz

udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

Poz. 1859,1860

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Beneficjent
Burmistrz Gminy i Miasta: mgr inż. Robert Jaworski

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1859

1860
1860

POROZUMIENIE NR 655/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych
obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami
i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie
obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z po-

chówkami w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca
1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 7.000 zł.
(słownie: siedem tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1860

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dy-

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Beneficjent
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Jarosław Wilczyński
Z up. Skarbnika Miasta Głównego Księgowego Budżetu Kierownik
Referatu Planowania i Kontroli Budżetu: mgr Sławomir Kijak
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej: inż. Jan Maj
1860

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15120 –

Poz. 1861

1861
1861

POROZUMIENIE NR 656/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Daleszyce reprezentowaną przez
Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Daleszyc zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Daleszyce zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15121 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1861,1862

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: Wojciech Furmanek
Skarbnik Miasta i Gminy: Jadwiga Głozowska

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1861

1862
1862

POROZUMIENIE NR 657/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez
Pana Andrzeja Jabłońskiego - Wójta Bałtowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15122 –

Poz. 1862

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Bałtów zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2,000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15123 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy: mgr inż. Andrzej Jabłoński
Skarbnik Gminy: mgr inż. Lidia Jasińska

Poz. 1862,1863

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1862

1863
1863

POROZUMIENIE NR 658/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez
Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Końskie zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm. )
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15124 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż

Poz. 1863

do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz Miasta i Gminy: mgr Krzysztof Obratański
1863

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15125 –

Poz. 1864

1864
1864

POROZUMIENIE NR 659/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnicy reprezentowaną
przez Pana Marka Jońcę - Burmistrza Koprzywnicy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Koprzywnica zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15126 –

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1864,1865

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: Marek Jońca

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1864

1865
1865

POROZUMIENIE NR 660/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez
Pana Marcina Majcher - Burmistrza Ożarowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15127 –

Poz. 1865

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Ożarów zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15128 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Burmistrz: Marcin Majcher
Skarbnik Gminy: Stefania Dziedzic

Poz. 1865,1866

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1865

1866
1866

POROZUMIENIE NR 661/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez
Pana Lecha Niezgodę - Wójta Obrazowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Obrazów zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15129 –

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1866

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt Gminy: Lech Niezgoda
1866

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1867

1867
1867

POROZUMIENIE NR 662/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez
Panią Dorotę Łukomską - Burmistrza Stąporkowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Stąporków zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1867,1868

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: mgr Dorota Łukomska
Skarbnik Gminy: mgr Barbara Widulińska

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1867

1868
1868

POROZUMIENIE NR 663/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez
Pana Tomasza Słokę - Wójta Gowarczowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1868

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Gowarczów zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Wójt Gminy: Tomasz Słoka

Poz. 1868,1869

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1868

1869
1869

POROZUMIENIE NR 664/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną
przez Pana Leszka Kuca - Wójta Rudy Malenieckiej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Ruda Maleniecka
zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje
miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 1.500 zł.
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1869

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt: Leszek Kuca
1869

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15135 –

Poz. 1870

1870
1870

POROZUMIENIE NR 665/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez
Pana Marka Wolskiego - Burmistrza Jędrzejowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Jędrzejów zwane dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3.000 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1870,1871

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: mgr inż. Marek Wolski

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1870

1871
1871

POROZUMIENIE NR 666/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez
Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Bodzentyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1871

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Bodzentyn zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
-- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz

udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Burmistrz: mgr inż. Stanisław Marek Krak

Poz. 1871,1872

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1871

1872
1872

POROZUMIENIE NR 667/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez
Panią Krystynę Kielisz - Burmistrza Opatowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia
zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania,
remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Opatów zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1872

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: mgr Krystyna Kielisz
1872

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1873

1873
1873

POROZUMIENIE NR 668/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez
Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Staszów zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4.000 zł.
(słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

Poz. 1873,1874

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Burmistrz: Andrzej Iskra
Skarbnik Miasta i Gminy: mgr Joanna Pokora

Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1873

1874
1874

POROZUMIENIE NR 669/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez
Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z.
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15142 –

Poz. 1874

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Sandomierz zwane
dalej „zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc
pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 8.000 zł.
(słownie: osiem tysięcy złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.
2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.
§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195

– 15143 –

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Beneficjent
Burmistrz Sandomierz: mgr inż. Jerzy Borowski

Poz. 1874,1875

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

1874

1875
1875

POROZUMIENIE NR 670/2010
zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez
Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez
Pana Ryszarda Zycha - Wójta Stopnicy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów
oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
I. Podstawa prawna porozumienia
-

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Nr 142 poz. 1591 ze. zm.),
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
o wojewodzie i administracji rządowej
jewództwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),

1990r.
2001r.

-

2009r.
w wo-

-

art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39 poz. 311 ze. zm.),
oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539
ze. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1.1. W 2010r. Wojewoda powierza
a Beneficjent przyjmuje do prowadzenia zadania
związane z utrzymaniem (remonty, konserwacja)
cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdującymi się na terenie gminy Stopnica zwane dalej
„zadaniem”. Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39
poz. 311 ze zm.).
2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 2.000 zł.
(słownie: dwa tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia
§ 2.1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Beneficjenta w następujący sposób:
- I transza w wysokości 50 % przyznanej dotacji celowej na rok 2010, w miesiącu kwietniu 2010r.,
- II transza - pozostała część dotacji, w miesiącu wrześniu 2010r. po udokumentowaniu
przez Beneficjenta wykorzystania I transzy
dotacji.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej
dotacji.
3. Kontrola prawidłowości wykorzystania
dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym
czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej
z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji
formalno-prawnej i technicznej zadania,
2) dokonania wyboru wykonawcy zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,
4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania otrzymanej dotacji,
5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,
6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz
udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,
7) przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji zadania (począwszy od II kwartału)
w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,
8) przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż
do dnia 30 stycznia 2011 roku, rozliczenia
końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Poz. 1875

§ 4.1. Wykorzystanie przyznanej dotacji w
danym roku winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku..
2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo
dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji,
wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:
- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,
- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8.
§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi
podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody
zobowiązań przekraczających wysokość dotacji,
określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe
§ 6.1. Porozumienie niniejsze zawiera się
na okres do dnia 31 grudnia 2010r.

rektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu
przekazanych środków.

5. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla:
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zakładu Obsługi w likwidacji Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje DyBeneficjent
Wójt: Ryszard Zych
1875

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Wojewoda
Wojewoda Świętokrzyski: Bożentyna Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 195
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Poz. 1876

1876
1876

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 24 czerwca 2010 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytawianach
w Okręgu Wyborczym Nr 2
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje do publicznej wiadomości, że:
1) Rada Gminy w Rytwianach uchwałą
Nr XLVI/249/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego
Pana Roberta Józefa Wyrazika, w Okręgu
Wyborczym Nr 2, wybranego z listy Nr 21 Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz
z 2009 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

i Rozwój, wskutek pisemnego zrzeczenia się
mandatu.
2) Ponieważ data przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem
kadencji Rady, zgodnie z przepisami art. 193
ust. 4 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wyborów tych nie przeprowadza się. Do końca obecnej kadencji Rady Gminy w Rytwianach mandat radnego w Okręgu Wyborczym
Nr 2 pozostaje nieobsadzony.
3) Obwieszczenie podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Rytwiany.
Komisarz Wyborczy w Kielcach II:
Artur Adamiec
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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