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Poz. 76
POROZUMIENIE
z dnia 31 grudnia 2018 r.
zawarte pomiędzy:

Wojewodą Małopolskim – Panem Piotrem Ćwikiem, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
a
„Gminą Gołcza” reprezentowaną przez Pana Lesława Blachę – Wójta Gminy Gołcza.
zmieniające porozumienie zawarte 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza
w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”,
zmienione porozumieniem zawartym 29 października 2018 r.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tj.: Dz.U. 2018 r. poz. 609), oraz § 9 i §
10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu
państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1352), zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. W treści porozumienia z 30 kwietnia 2018 r., zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą
Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla
repatriantów” (Dz. Urz. Woj. Małop. 2018 poz. 4346), zmienionego porozumieniem zawartym 29 października
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 2018 poz. 7533), wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 3 pkt 2) po słowie „gazu” dodaje się słowa „(butle gazowe)”;
2. W § 1 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „lokal zostanie wyposażony w sposób umożliwiający
natychmiastowe zamieszkanie repatriantów, tj. w podstawowy sprzęt AGD (lodówka, kuchenka, kuchenka
mikrofalowa, pralka), meble kuchenne, stół z krzesłami, ławostół, szafa na ubrania, łóżka z kompletem pościeli,
biały montaż w łazience, kabina prysznicowa z brodzikiem, zastawa stołowa i kuchenna, zapas chemii
gospodarczej, zapas surowca grzewczego (ekogroszek)”;
3. W § 1 ust. 3 dodaje się punkt 4) w brzmieniu „do lokalu przynależy część działki przeznaczonej do
utwardzenia o powierzchni 46m², na którą składa się 12m² miejsca parkingowego oraz 34m² dojazdu do posesji
od strony publicznej drogi gminnej nr 140144K”.
§ 2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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