UCHWAŁA NR 224/XL/18
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 11 września 2018
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec
rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 i 3, art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 609 ze zm.) Rada Miejska Ciechanowiec uchwala, co
następuje:
§ 1. Postanawia się zaprosić jedną 3-5 osobową rodzinę, narodowości polskiej, żyjącą obecnie w
Kazachstanie , nie określając jej imiennie, zapewniając pomoc w powrocie do ojczyzny i osiedleniu
się na terenie Gminy Ciechanowiec.
§ 2. Gmina Ciechanowiec zobowiązuje się:
1) zapewnić rodzinie lokal mieszkalny, na podstawie umowy najmu zawartej na czas
nieoznaczony nie krótszy niż 2 lata z zasobów komunalnych Gminy Ciechanowiec
położony w Ciechanowcu przy ul. Plac Jana Pawła II nr 10 o pow. ok. 80 m².
2) zapewnić koszty utrzymania, leczenia oraz inne koszty powstałe do czasu zatrudnienia i
prawa stałego pobytu w Polsce przez okres nie krótszy niż 2 lata ze środków pomocy
społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
Eugeniusz Święcki

UZASADNIENIE
Wyrażenie zgody przez Radę Miejską Ciechanowiec na zaproszenie jednej, nieokreślonej
imiennie rodziny repatriantów z Kazachstanu stanowi podstawę do wszczęcia procedury
repatriacyjnej wobec naszych rodaków, pragnących powrócić do Ojczyzny.
Uchwała Rady Miejskiej jest zobowiązaniem do zapewnienia warunków do osiedlenia się, a
w szczególności do zapewnienia lokalu oraz wskazania źródła dochodu.
Uchwała wraz z ankietą stanowi całość zaproszenia i zostanie przesłana za pośrednictwem
Wojewody Podlaskiego do właściwego konsulatu.
Podjęcie przez Radę Miejską Ciechanowiec uchwały, w której zobowiązała się do
zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom i zawarcia na czas
nieokreślony umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, pozwala na ubieganie się o
przyznanie dotacji.
Ustawa o repatriacji gwarantuje pomoc finansowa dla gminy która przez podjęcie stosownej
uchwały zaprosi repatriantów oraz zapewni im mieszkanie i pracę. Zapewnione są też środki
finansowe na aktywizacje zawodową, w tym na szkolenie i utworzenie nowego miejsca pracy.
Rozważając możliwość przyjęcia repatriantów na teren gminy Ciechanowiec wzięto pod
uwagę warunki lokalowe, jak i możliwość podjęcia pracy.
W rezultacie uznano, że Gmina Ciechanowiec może przyjąć jedną 3-5 osobową rodzinę i
zapewnić im mieszkanie.

