
Uchwała Nr 156/XV1/2019
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27 listopada 2019r.

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta I Gminy Serock rodzinie

polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U, z 2019 r., poz. 506 z poźn.zm.), art. 12 ust. 3 pkt 2 iust. 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o repatriacji ( Oz,U. z 2019 r. poz. 1472) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§1

Miasto i Gmina Serock zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia się jednej rodzinie polskiego
pochodzenia z Kazachstanu podlegającej repatriacji.

§ 2

Zapewnienie warunków, o których mowa w § 1 polegać będzie na:
1) zapewnieniu lokalu mieszkalnego na podstawie umowy zawartej na czas nieokreś/ony,

nadającej tej rodzinie tytuł prawny do lokalu mieszkalnego;

2) udzieleniu pomocy członkom rodziny repatriantów w uzyskaniu zatrudnienia.

§3

Srodki finansowe na realizację uchwały zostaną zapewnione:
1. Z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, na zasadach określonych w ustawie o repatriacji.
2. Z budżetu Miasta i Gminy Serock, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej

i innych obowiązujących przepisach.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock

rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji.

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta i gminy Serock

rodzinie repatriantów przygotowany został w celu umożliwienia repatriacji Polakom zamieszkującym

w Kazachstanie - kolejnym pokoleniom deportowanych i zesłanych na skutek prześladowań

narodowościowych, którzy nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić.

Zgodnie z § 1 ww. uchwały umożliwia się osiedlenie na terenie miasta i gminy Serock jednej rodzinie

narodowości polskiej, repatriowanej do Polski na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

repatriacji.

Proponowany projekt uchwały zawiera zaproszenie nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów.

Przyjęcie uchwały jest warunkiem otrzymania, przez osoby polskiego pochodzenia wizy wjazdowej w

celu repatriacji, a przez Miasto i Gminę Serock dotacji z budżetu państwa

z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego. Ustawa określa, że maksymalna wysokość

dotacji dla gminy na ww. cel może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość

iloczynu 55 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego iwysokości 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.

Zgodnie z aktualną wysokością ww. wskaźnika przeliczeniowego 1m2 wynoszącego 3 998,57 zł, dotacja

taka maksymalnie może wynosić 219 921 zł.
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