
 
  

   
 

     

     

  

 

 

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na 
terenie Republiki Kazachstanu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 12 ust. 3 pkt 2) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1472), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Gliwice zaprasza do osiedlenia w ramach repatriacji rodzinę polskiego pochodzenia z Republiki 
Kazachstanu w składzie: * 

§ 2. Rodzinie repatriantów Gmina Gliwice zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia na okres 
nie krótszy niż 2 lata, w tym: 

1) mieszkanie komunalne na warunkach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wraz z wyposażeniem, 

2) pokrycie opłat za użytkowanie mieszkania oraz pomoc finansową na bieżące utrzymanie przez okres do 
12 miesięcy od dnia osiedlenia, 

3) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej, 

4) w miarę potrzeb opiekę przedszkolną oraz możliwość podjęcia nauki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Osoba dokonująca wyłączenia Katarzyna Golonka (Biuro Rady Miasta) 
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Uzasadnienie 

Celem uchwały jest umożliwienie osiedlenia się na terenie miasta Gliwice imiennie wskazanej rodzinie 
repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. Rodzina została wybrana spośród złożonych 
wniosków, a na jej wybór miał wpływ skład osobowy rodziny i kwalifikacje zawodowe jej członków, które 
pozwolą na szybkie podjęcie zatrudnienia oraz adaptację w nowym miejscu zamieszkania. 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji dowodem potwierdzającym 
zapewnienie warunków do osiedlenia jest uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie do zapewnienia ww. 
warunków przez okres nie krótszy niż 2 lata. Podjęcie uchwały pozwoli na uzyskanie dotacji z budżetu 
państwa, która może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 45m² 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² 
na terenie woj. śląskiego. 
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