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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
Pan
Edward Paciorek

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2019 roku poz. 506 i 1309) w załączeniu przekazuję projekt uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu 
administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na terenie gminy Zdzieszowice pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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Projekt

z dnia 10 września 2019 r. 
Zatwierdzony przez..........

Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym
dĄtfCA jPRAV

tfonasz Surma

UCHWAŁA N R .....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dn ia ....................2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu 
administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących

się na terenie gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 8 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 i 1309), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) Rada Miejska w Zdzieszowicach postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Zdzieszowice 
w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie 
Gminy Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 08.10.2018 roku Gminie Zdzieszowice doręczone zostały zalecenia pokontrolne wydane przez 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej OWKZ) na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczące mogiły zbiorowej Powstańców Śląskich 
znajdującej się na terenie cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego przy ulicy Solownia gmina 
Zdzieszowice. W ramach zaleceń OWKZ zalecił przeprowadzenie prac konserwatorskich przedmiotowej 
mogiły.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym gmina może wykonywać zadania z zakresu 
administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji, a podejmowanie uchwał 
w sprawie przyjęcia tych zadań należy do wyłącznej właściwości rady gminy -  art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy. 
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych umożliwia wojewodzie, w drodze 
porozumienia, powierzenia jednostce samorządu terytorialnego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego 
nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Porozumienie określa przejęcie do realizacji wykonania prac 
konserwatorskich mogiły zbiorowej Powstańców Śląskich, znajdującej się na terenie cmentarza parafialnego 
w Zdzieszowicach i przekazuje na ten cel dotacje celową w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie lub odrzucenie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na terenie gminy Zdzieszowice, które wojewoda zamierza przekazać gminie Zdzieszowice 
poprzez zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej 
wykonania prac konserwacyjnych mogiły zbiorowej Powstańców Śląskich na terenie cmentarza parafialnego 
w Zdzieszowicach (zalecenia OWKZ) poddaje się pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Sporządziła: Irena Kotula

Zatwierdził: Wiesław Paliwoda
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