UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla zaproszonych
repatriantów przez Gminę Jastrzębie-Zdrój do osiedlenia się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506); art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j.
Dz.U.2018.609 z póz. zm.) oraz Uchwały Nr XIV.174.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie zobowiązania się do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie
Gminy Jastrzębie-Zdrój jednemu nieokreślonemu imiennie repatriantowi oraz członkom jego najbliższej
rodziny z terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji,
Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu,
Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
uchwala
§ 1. Repatriantowi i jego rodzinie, zaproszonych przez Gminę Jastrzębie-Zdrój do osiedlenia się na
terenie gminy udziela się pomocy polegającej na:
1.

pokryciu opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów;

2.
pokryciu kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich
dokumentów, uprawnień rentowych lub emerytalnych oraz pomoc w załatwieniu wszelkich spraw
urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój;
3.

pokryciu opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli;

4.

pokryciu opłat związanych z dożywianiem dzieci w szkole;

5.

pokryciu opłat związanych z nauką języka polskiego; .

§ 2. Pomocy określonej w § 1 udziela się na okres 12 miesięcy.
§ 3. 1. Repatriantowi i jego najbliższej rodzinie zaproszonemu do osiedlania się na terenie gminy
Jastrzębie-Zdrój może być udzielona inna pomoc niż określona w § 1, jeżeli udzielenie jej wynika z
uzasadnionych potrzeb życiowych repatrianta.
2. Pomoc określona w § 3 pkt. 1 może być udzielona na pisemny wniosek repatrianta złożony w
okresie 12 miesięcy od dnia przekroczenia przez niego granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
repatriacji.
§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Uzasadnienie
Kontynuując wolę pomocy w repatriacji Polaków, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój Uchwałą Nr
XIV.174.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zobowiązania się do zapewnienia warunków do
osiedlenia się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój jednemu nieokreślonemu imiennie repatriantowi
oraz członkom jego najbliższej rodziny z terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki
Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki
Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji
Rosyjskiej, wyraziła chęć przyjęcia jednej rodziny do osiedlania się na terenie miasta JastrzębieZdrój.
W następstwie uchwalonego aktu, w dniu 29 stycznia 2019 r., czteroosobowa rodzina z
Kazachstanu zamieszkała na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Zgodnie z art. 20 ustawy o repatriacji – formy, wysokość i tryb przyznawania pomocy dla
repatrianta i członków najbliższej rodziny określają organy jednostek samorządu terytorialnego.
Postępowanie o uzyskanie polskich dokumentów i procedura udzielenia tego rodzaju pomocy
jest czasochłonna i wymaga poniesienia kosztów finansowych. Potrzeby rodziny wymagają
wsparcia w postaci pomocy określonej w § 1 niniejszej uchwały.
NACZELNIK WYDZIAŁU
/-/ Joanna Cisek

