UCHWAŁA Nr XXXI/254/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza
wojennego w Komornikach
Na podstawieart. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnm
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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.) Rada Gminy Działdowo uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie od Wojewody Warmińsko Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania
cmentarza wojennego w Komornikach w roku 2013.
§ 2. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko Mazurskim a Gminą Działdowo, które w szczególności określi wielkość środków finansowych niezbędnych
do wykonywania zadań.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński
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Uzasadnienie
Wojewoda Warmińsko – Mazurski realizując 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.) poinformował pismem z dnia
27.02. 2013 r. o zaplanowanej dotacji w kwocie 5.700,00 zł na prowadzenie w 2013 r. spraw związanych
z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Działdowo.
Jednocześnie Wojewoda wystąpił z prośbą o podjęcie przez radę gminy uchwały, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie bieżącego utrzymania
cmentarza. Warunki powierzenia gminie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku
utrzymania grobów określi porozumienie.
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