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POROZUMIENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia Gminie Sulechów dotacji celowej z budżetu państwa
zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem a Gminą Sulechów reprezentowaną przez
Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego, przy kontrasygnacie z-cy Skarbnika Gminy – Małgorzaty
Wodejko.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2014 poz. 1392 z późn. zm.1))
oraz § 9 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej
budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1009) w związku z uchwałą
nr 0007.446.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zapewnienia warunków
do osiedlenia się w ramach repatriacji pięcioosobowej rodziny polskiego pochodzenia na terenie Gminy
Sulechów oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077),
zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Gmina Sulechów zobowiązuje się do zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego
z zasobów komunalnych, mieszczącego się w Sulechowie ul. Osiedle Nadodrzańskie 14D m. 38 o powierzchni
użytkowej 60,20m2, składającego się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki oraz do zawarcia
z repatriantami umowy najmu na czas nieokreślony.
2. Lokal wskazany w ust. 1 jest wyremontowany, w pełni wyposażony (w podstawowy i niezbędny sprzęt
AGD, meble i inne przedmioty codziennego użytku), w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie
rodziny repatriantów.
3. Przekazanie lokalu mieszkalnego nastąpi w dniu przyjazdu repatriantów na podstawie umowy najmu na
czas nieokreślony.
§ 2. Środki dotacji zostaną uruchomione w jednej transzy i przekazane przelewem, na konto Gminy
Sulechów w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia zgodnie z klasyfikacją budżetową - dział 853,
rozdział 85334 § 2020 z zastrzeżeniem, że środki zostaną przekazane nie wcześniej niż 14 dni od wydania
decyzji przez Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu wydatków dla województwa lubuskiego na
przedmiotowy cel.
§ 3. 1. Udzielana przez Wojewodę Lubuskiego dotacja wynosić będzie 147.206 zł (słownie sto czterdzieści
siedem tysięcy dwieście sześć złotych).

1)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 858,
1274 i 2282 oraz. Dz. U. z 2018 r., poz. 138).
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2. Wysokość dotacji stanowi równowartość wydatków poniesionych przez gminę na zakup i wyposażenie
lokalu, wskazanych we wniosku z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji gminie, która zapewniła
repatriantowi lokal mieszkalny i nie przekracza iloczynu 55 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie danego powiatu ogłaszanego
przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
§ 4. 1. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na inny cel niż określony w porozumieniu.
2. Gmina Sulechów zobowiązuje się do zgodnego z prawem wydatkowania środków finansowych z dotacji,
prowadzenia rzetelnej i szczegółowej dokumentacji z realizacji porozumienia.
3. Gmina Sulechów zobowiązuje się do przedłożenia Wojewodzie Lubuskiemu rozliczenia przedmiotowej
dotacji w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania dotacji.
4. Rozliczenie udzielonej dotacji w formie sprawozdania powinno obejmować:
1) udokumentowane koszty poniesione przez Gminę Sulechów w związku z zapewnieniem repatriantom
wskazanego w § 1 lokalu mieszkalnego,
2) udokumentowane koszty zadań własnych Gminy Sulechów, na jakie została przeznaczona dotacja.
§ 5. 1. Z upoważnienia Wojewody uprawnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. mają prawo do kontroli realizacji wymienionego w § 1 zadania, w tym wglądu do
dokumentów, a Gmina Sulechów zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich dokumentów związanych
z realizacją zadania.
2. Kontrola przeprowadzona zostanie w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
§ 6. 1. Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem środki z dotacji podlegają
zwrotowi do budżetu państwa w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
2. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi do budżetu państwa z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie
wskazanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi podlega ta część dotacji, która została
nadmiernie pobrana.
§ 7. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu stosuje się przepisy ustawy o repatriacji oraz ustawy
o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 10. 1. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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