UCHWAŁA NR 332/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny repatriantów
z Kazachstanu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji ( Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1472) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:
§ 1. Miasto i Gmina Serock zobowiązuje się do zapewnienia warunków osiedlenia się w ramach repatriacji
obywatelom Kazachstanu pochodzenia polskiego: Pani Natalya Malyshenko i jej syn Gennady Malyshenko.
§ 2. Osobom wymienionym w § 1 Miasto i Gmina Serock zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia się
przez:
1) zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy na czas nieokreślony;
2) wyposażenie lokalu mieszkalnego wskazanego pkt 1 w sposób warunkujący natychmiastowe zamieszkanie;
3) udzielenie pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Serock do zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim
w sprawie dotacji z budżetu państwa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński
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Uzasadnienie
w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny
repatriantów z Kazachstanu
Projekt uchwały przewiduje zobowiązanie Miasta i Gminy Serock do zapewnienia warunków do osiedlenia
się rodzinie polskiego pochodzenia- obywatelom Kazachstanu, którzy stanowią kolejne pokolenie
deportowanych i zesłanych do Kazachstanu.
Przedstawiony projekt uchwały zawiera zaproszenie wskazanej z imienia i nazwiska rodziny repatriantów do
osiedlenia się na terenie miasta i gminy Serock w lokalu mieszkalnym z zasobów gminy.
Środki finansowe na zapewnienie przygotowania i wyposażenia lokalu mieszkalnego pochodzić będą
z budżetu państwa.
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