
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie zaproszenia w roku 2010 do Gminy Szczecin jednej rodziny narodowości 
polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458) w związku Uchwałą Nr XXII/440/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 
2004r. w sprawie osiedlenia się w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – 
repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR (zm. Uchwała Nr LXII/1159/06 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006 r.); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zaprasza się jedną nieokreśloną imiennie rodzinę narodowości polskiej liczącą 
nie więcej niŜ pięć osób, Ŝyjącą obecnie na terenach azjatyckiej części byłego ZSRR 
do osiedlenia się na terenie Gminy Szczecin w 2010 roku. 
 

§ 2. Zapewnia się zaproszonej rodzinie repatriantów warunki do osiedlenia się określone 
w § 2 Uchwały Nr XXII/440/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie 
osiedlenia się w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów 
azjatyckiej części byłego ZSRR (zm. Uchwała Nr LXII/1159/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 
25 września 2006 r.). 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 W 2004 r. Rada Miasta Szczecina podjęła Uchwałę Nr XXII/440/04 w sprawie 
osiedlenia się w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów 
azjatyckiej części byłego ZSRR. Podjęcie w/wymienionej Uchwały stwarza szansę 
zaproszenia do Szczecina rocznie do dwóch rodzin repatriantów. Dla Szczecina uczestnictwo 
w procesie repatriacji to spełnienie moralnego obowiązku wynagrodzenia historycznych 
krzywd Rodakom, którzy pozostali na Wschodzie i nie mają moŜliwości powrotu do Polski. 
Realizując zapisy przedmiotowej Uchwały w latach 2004 – 2008 zaprosiliśmy do Szczecina 
dziewięć rodzin repatriantów oraz osobę samotną. Proponowany projekt uchwały stanowi 
zaproszenie dla jednej rodziny repatriantów bez wskazania imiennego. Wykonanie uchwały 
powierzone zostało Prezydentowi Miasta.   
 Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe zarówno Gminie Szczecin na zapraszanych repatriantów 
jak i zapraszanym repatriantom przysługuje po nowelizacji ustawy o repatriacji (Dz. U. z 
2004r. Nr 53, poz.532 z późn. zm.) pomoc ze środków budŜetu państwa. Gmina Szczecin za 
zapewnienie lokalu nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów otrzyma dotację z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wysokość dotacji przyznawanej 
w tym trybie wynosi dla Szczecina ok. 120.000,00 PLN. W bieŜącym roku Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami wytypował jeden lokal mieszkalny dla rodziny repatriantów 
mającej osiedlić się w Szczecinie. Przyznane środki finansowe w ramach ww. dotacji dają 
moŜliwość przekazania wskazanego lokalu w bardzo dobrym stanie, jak i wyposaŜenie go w 
niezbędne sprzęty umoŜliwiające rozpoczęcie godnego Ŝycia w Polsce. Korzyści z 
zaproszenia bez określenia imiennego rodziny repatriantów są niewspółmierne do zaproszenia 
imiennego, poniewaŜ w przypadku zaproszenia imiennego gmina musiałaby ponieść 
wszystkie koszty związane z zapewnieniem lokalu mieszkalnego ze środków własnych. 
 W wyniku nowelizacji wyŜej cytowanej ustawy zmianie uległy zasady aktywizacji 
zawodowej repatriantów. Aktywizacja ta moŜe przybierać dwie formy: podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych przez repatrianta, jak i przeszkolenie, zatrudnienie, utworzenie 
stanowiska pracy dla repatrianta. Refundacja kosztów w związku z zatrudnieniem repatrianta 
realizowana jest równieŜ ze środków budŜetu państwa. Do czasu podjęcia zatrudnienia 
repatriant moŜe korzystać z zasiłku dla bezrobotnych. Zapraszani repatrianci objęci zostaną 
takŜe ubezpieczeniem zdrowotnym. 
 Obligatoryjna jest równieŜ pomoc z budŜetu państwa dla repatriantów na pokrycie 
kosztów podróŜy (wg cen biletów), pomoc na zagospodarowanie się i bieŜące utrzymanie 
oraz wyprawkę do szkoły dla dzieci repatriantów. 
 Wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały z uwagi na duŜą pomoc finansową państwa 
oferowaną gminom zapraszającym repatriantów, jak i zapisy Uchwały Nr XXII/440/04 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Gminie Szczecin 
rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR  
(zm. Uchwała Nr LXII/1159/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006 r.) 
umoŜliwiające osiedlenie na terenie Szczecina dwóch rodzin repatriantów. 
 


