
Załącznik nr 1
do uchwały nr 192/XIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 r.

Aneks Nr I
z dnia ........................................ 2011 r.

do Porozumienia nr 114 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 
Lubelskim a Prezydentem Miasta Lublin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie gminy.

Na podstawie § 9 porozumienia strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1
§ 1 otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admini -
stracji  rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r.  Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), 
art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 
1933 r.  o  grobach i  cmentarzach wojennych  (Dz.  U.  z  1933 r.  Nr  39,  poz.  311, 
z późn. zm.)  Wojewoda Lubelski powierza Gminie Lublin  obowiązek utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w 2011 r. i zabezpiecza na ten rok 
dotację w kwocie 43 000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł) na dofinansowanie 
kosztów  utrzymania  obiektów  grobownictwa  wojennego  (miejsc  pochówku)  na 
terenie gminy, w tym:

– 15 721,60 zł na kontynuację remontu kwatery Więźniów Zamku Lubelskiego, 
zamordowanych w latach 1944 – 1954,  znajdującej  się na cmentarzu przy 
ul. Unickiej w Lublinie;

– 2 616 zł na remont kwatery ofiar bombardowania Lublina w 1939 r., znajdu-
jących się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. 

§ 2
Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Prezydent Miasta Lublin Wojewoda Lubelski

Krzysztof Żuk Genowefa Tokarska
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