UCHWAŁA NR XXVIII/350/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpoczęcia działań dotyczących osiedlenia się na terenie Gminy Szubin rodziny polskiego
pochodzenia, w ramach procedury repatriacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i
1579) oraz art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1392) Rada
Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach repatriacji Gmina Szubin wyraża wolę przyjęcia jednej rodziny polskiego pochodzenia.
§ 2. Gmina Szubin zobowiązuje się do rozpoczęcia działań celem:
1) zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych lub innych, odpowiednich,
2) udzielenia pomocy w znalezieniu pracy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Aktualnie kilkuset Polaków, którzy wyjechali z Kazachstanu, oczekuje w Obwodzie kaliningradzkim na
możliwość zamieszkania w swojej Ojczyźnie. Mieszkają w miejscowości Oziorsk, kilka kilometrów od granicy.
Nie mogą wjechać do Polski, ponieważ żadna gmina nie chce ich przyjąć.
Rozdział 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji określa formę i tryb udzielania przez Państwo
pomocy gminom, które zdecydują się przyjąć repatriantów:
Art. 21. 1. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i członkom najbliższej rodziny repatrianta,
udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. Dotacja
może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 45 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.
2. Dotacji udziela się gminie, której rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienia
lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom i do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej
im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy.
4. Wniosek o przyznanie dotacji gmina składa do właściwego wojewody.
5. Przy udzielaniu dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i członkom najbliższej rodziny
repatrianta, uwzględnia się wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a
także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego
najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego.
6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
1) szczegółowy opis pomocy mieszkaniowej udzielonej repatriantowi i członkom najbliższej rodziny repatrianta;
2) wysokość i tryb przekazania dotacji należnej gminie zapewniającej lokal mieszkalny;
3) tryb kontroli podejmowanych przez gminę działań;
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
Art. 22. 1. Gmina może udzielić repatriantowi pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu lub adaptacji
lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zadanie gminy, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
3. Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, do
wysokości 4120 zł – na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu przy zastosowaniu
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego
kwartału.
5. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie udziela się repatriantowi, któremu gmina zapewniła lokal mieszkalny w
trybie określonym w art. 21.

Id: EA1D2893-E9AC-4B1A-8544-4AF4C2F4FAE4. Podpisany

Strona 1

W związku z powyższym zasadne jest, aby podjąć wszelkie działania zmierzające do udzielenia pomocy Polakom
przebywającym w Oziorsku.
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