
UCHWAŁA  NR  XXVI/321/2016 
   RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

 
   z dnia 14 lipca 2016 r. 

 
                       w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 
 
 
 
Na podstawie art. 8  ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) w związku z 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 , Dz.U. z 1959 r. Nr 11 poz. 62, Dz.U. z 1990 r.  Nr 34, poz.198, Dz.U. z 1998 r. 
Nr 106, poz.668, Dz.U. z 2002 r., Nr113,  poz. 984, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, 
Nr 175,  poz.1462, Dz.U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1041, Dz.U. z 2015 r., poz. 935, Dz.U. 
z 2016 r., poz. 749)  uchwala się, co następuje: 
                                                           
§1. Przyjmuje się w 2016 roku przez Miasto Kalisz od Wojewody   Wielkopolskiego 

zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 28 marca 
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, w zakresie utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych na terenie Kalisza.  

     
§2.  Warunki i zakres przewidzianych do realizacji zadań, o których mowa w § 1  określi 
 porozumienie  zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz. 
      
§3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
      
§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
              Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
           /.../ 
              Andrzej Plichta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  UZASADNIENIE 
                                       DO UCHWAŁY NR XXVI/321/2016 
        RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
                                         z dnia 14 lipca 2016 roku 
 
               w sprawie  przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 
 
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zadania z zakresu 
administracji rządowej gmina może wykonywać na podstawie porozumień z organami tej 
administracji. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, 
wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego 
obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem 
odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego 
obowiązku bezpłatnie. 
W dniu  16 czerwca 2016  roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał 
projekt porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta 
Kalisza, dotyczący powierzenia Miastu Kalisz zadań wynikających z ustawy z dnia 28 
marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie utrzymania grobów               
i cmentarzy wojennych na terenie miasta Kalisza. Na realizację zadań objętych 
porozumieniem Wojewoda Wielkopolski z br. przekaże Miastu Kalisz dotację 
w wysokości 50.000 zł.                         
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym, podstawą do zawarcia 
niniejszego porozumienia jest podjęcie uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia tych 
zadań. 
 
Wobec powyższego wywołanie tej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
          Prezydent  
                 Miasta Kalisza 
                /.../ 

Grzegorz Sapiński 


