
Uchwała nr 192/XIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 8 września 2011r. 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Woje-
wodą Lubelskim aneksów w zakresie zmiany porozumień dotyczących 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2011 r. na terenie gminy 
oraz zmiany uchwały nr 79/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą  Lubelskim  porozumień  dotyczących  utrzymania  grobów 
i cmentarzy  wojennych  na  terenie  gminy  oraz  zabezpieczenia 
na dofinansowanie realizacji tych zadań środków finansowych w budże-
cie Miasta Lublin na rok 2011

Na podstawie art.  8 ust.  2, art.18 ust.1 i ust.  2 pkt 11 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 
z  późn.  zm.),  art.  6  ust  3  ustawy  z  dnia  28  marca  1933r.  o  grobach 
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) – Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

§1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lu-
belskim aneksów w zakresie zmiany porozumień dotyczących utrzymania gro-
bów i cmentarzy wojennych w 2011 r. na terenie gminy.

§2

Teksty aneksów o których mowa w §1, stanowią załączniki Nr 1, Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§3

Jednocześnie zmienia się § 3 uchwały nr 79/VIII/2011 Rady Miasta Lu-
blin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lu-
blin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy oraz zabezpieczenia na dofi-
nansowanie realizacji tych zadań środków finansowych w budżecie Miasta Lu-
blin na rok 2011, który otrzymuje brzmienie:

„Rada  Miasta  Lublin  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  w  budżecie 
Miasta Lublin w roku 2011 środków finansowych na dofinansowanie utrzyma-
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nia grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Lublin w kwocie 10 000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) w tym: kwoty 6792,40 zł (słownie: sześć ty-
sięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 40/100) z przeznaczeniem na re-
mont  zbiorowych  mogił  ofiar  bombardowania  Lublina  we  wrześniu  1939  r., 
znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. Unickiej w Lublinie oraz 
kwoty  3207,60  zł  (słownie:  trzy  tysiące  dwieście  siedem  złotych  60/100) 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”. 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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