DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 19 lipca 2016 r.
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Aneks Nr 4
zawarty w Lublinie, pomiędzy:
Wojewodą Lubelskim - Przemysławem Czarnkiem,
a Gminą Lublin, reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka
z dnia 18 lipca 2016 r.
do porozumienia Nr 140/2012 z dnia 30 marca 2012 r. powierzającego Gminie Lublin
i przyjęcia przez nią do wykonania prowadzenia spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego,
realizowanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i opieki
nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 1329), zmienionego
aneksem Nr 1 z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2013 r. poz. 3800), aneksem Nr 2 z
dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2014 r. poz. 2845) oraz aneksem Nr 3 z 17 grudnia
2015 r. (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2015 r. poz. 5240) zwanego dalej „porozumieniem”
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn.
zm.)
oraz
uchwały
Nr
347/XVII/2012
Rady
Miasta
Lublin
z
dnia
19 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości Wojewody
Lubelskiego dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Realizacja zadań określonych w art. 83 a ust. 1, art. 84 ust. 2, 3, 4, 5, 7 i 8, art. 85, art. 86, art. 87 ust.
5, 6 i 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), w tym wydawanie decyzji, z wyłączeniem postępowań, o których
mowa w tych przepisach w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Lublin – z
wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu”;
2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gmina Lublin zobowiązuje się do złożenia do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu
Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie rozliczenia dotacji celowej w terminie 15 dni
od dnia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 4, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
porozumienia”;
3) Załącznik nr 5 do porozumienia otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu.
§ 2. Na podstawie § 4 ust. 2 porozumienia na realizację powierzonych zadań Wojewoda Lubelski przyznaje
Gminie Lublin w 2016 r. kwotę dotacji celowej w wysokości 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące zł).
§ 3. Przyznaną kwotę dotacji celowej na realizację powierzonych zadań należy wydatkować zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Aneksu Nr 4.
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§ 4. Zmiana Porozumienia wynikająca z postanowień niniejszego Aneksu ma zastosowanie do postępowań
wszczętych po dniu jego wejścia w życie.
§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 7. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Gmina Lublin Prezydent
Miasta Lublin

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

Krzysztof Żuk

Skarbnik Gminy Lublin
Irena Szumlak
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Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 4 do porozumienia
Nr 140/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
Uszczegółowienie rzeczowo-finansowe planu dotacji celowej

Paragraf
Lp. Dział Rozdział
dotacji
1

921

92121

2020

Wyszczególnienie Kwota
paragrafów wy- planu w
datkowych
zł
4010
51 822

2

4110

8 909

3

4120

1 269

Razem:

Uzasadnienie przeznaczenia
wydatków ze wskazaniem
ich rodzaju, ilości, etc.
Wynagrodzenia osobowe
pracowników realizujących
bezpośrednio zadania na
podstawie porozumienia
z Wojewodą.
Składki na ubezpieczenia
społeczne od wynagrodzeń
osobowych pracowników realizujących bezpośrednio zadania na podstawie porozumienia z Wojewodą
Składki na fundusz pracy od
wynagrodzeń osobowych
pracowników realizujących
bezpośrednio zadania na
podstawie porozumienia
z Wojewodą

62000

1
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Załącznik nr 2 do aneksu nr 4 do porozumienia nr 140/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego w 2016 r.
Lista sprawdzająca
(wypełnia LUW w Lublinie)
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
i Skarbu Państwa

Wydział Finansów
i Certyfikacji

Nazwa jednostki
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
Paragraf dotacyjny
Plan dotacji na dzień 31.12.2016 r.
Kwota dotacji przekazanej
Kwota dotacji wykorzystanej

Wyszczególnienie paragrafów wydatkowych
wraz z kwotami poniesionych wydatków

Szczegółowy opis rzeczowego wykorzystania
dotacji

Kwota zwrotu na konto LUW w Lublinie
(wyjaśnić przyczyny niewykorzystania dotacji)
Data zwrotu dotacji
potwierdzenie wykorzystania dotacji celowej
przez Przyjmującego

potwierdzam wykorzystanie
dotacji celowej

sporządził:

(imię, nazwisko)
(podpis i pieczątka skarbnika)

(podpis i pieczątka Dyrektora Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Skarbu Państwa)

(podpis i pieczątka Dyrektora
Wydziału Finansów i Certyfikacji)

miejscowość, data

Tel. kontaktowy

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

zatwierdzam rozliczenie

……………………………………
(data i podpis Wojewody lub osoby upoważnionej)

