UCHWAŁA NR XL/759/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego
repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U.
z 2014, poz. 1392 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXI/488/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie
zaproszenia w roku 2017 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia
zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki
Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki
Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej – w celu osiedlenia na terenie gminy
Mikołów
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Pomoc dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zaproszonych przez Gminę
Mikołów do osiedlenia się na terenie Gminy Mikołów obejmuje:
1) przyznanie repatriantom, zaproszonym do osiedlenia się w Gminie Mikołów, zasiłku
adaptacyjnego wynoszącego 900,-złotych miesięcznie na osobę, na pokrycie kosztów bieżącego
utrzymania, który będzie im wypłacany przez okres 12 miesięcy od daty przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pokrycie repatriantom kosztów związanych z tłumaczeniem dokumentów urzędowych,
niezbędnych do załatwiania spraw związanych z osiedleniem się w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów,
4) pomoc w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem
się na terenie Gminy Mikołów,
5) pokrycie opłat czynszowych z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego przez okres 12 miesięcy
od przekazania repatriantowi lokalu mieszkalnego.
§ 2. Repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny zaproszonym przez Gminę Mikołów do
osiedlenia się na terenie Gminy Mikołów może być udzielona inna pomoc niż określona w § 1 jeżeli
jej udzielenie wynika z uzasadnionych potrzeb życiowych.
§ 3. Pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale udziela Burmistrz Mikołowa na pisemny
wniosek repatrianta.
§ 4. Pomoc przyznawana na podstawie niniejszej uchwały finansowana jest ze środków własnych
Gminy Mikołów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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