
UCHWAŁA NR XXIV/722/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez 
Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie miasta Szczecin repatrianta oraz członków 
jego najbliższej rodziny 

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, 1378) oraz art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1472), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Repatriantowi zaproszonemu przez Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie 
miasta Szczecina udziela się pomocy polegającej na: 

1) wyposażeniu przyznanego lokalu mieszkalnego; 

2) zwolnieniu z opłat czynszowych przez okres 6 miesięcy; 

3) pomocy w podjęciu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej, zmianie bądź 
podwyższeniu kwalifikacji przez co najmniej jedną osobę z rodziny repatrianta, będącego w wieku 
aktywności zawodowej; 

4) pomocy w podjęciu nauki lub zapewnieniu opieki w publicznym przedszkolu lub żłobku przez 
małoletnich członków najbliższej rodziny repatrianta; 

5) zwolnieniu z opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych przedszkoli i żłobków 
przez okres 6 miesięcy, przy czym pomoc ta przysługuje na podstawie złożonego przez repatrianta 
wniosku; 

6) pomocy w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych 
z osiedleniem się; 

7) przyznaniu jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć 
tysięcy) na każdego członka najbliższej rodziny, przeznaczoną na dofinansowanie bieżących 
potrzeb związanych z osiedleniem się repatrianta wraz z najbliższą rodziną na terenie Miasta 
Szczecin, w tym, w szczególności tłumaczenia i uzyskania polskich dokumentów, przy czym 
pomoc ta przysługuje na podstawie złożonego przez repatrianta wniosku, a jej wysokość stanowi 
iloczyn kwoty 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy) pomnożonej odpowiednio przez liczbę 
osób wchodzących w skład najbliższej rodziny, prowadzących wraz z repatriantem wspólne 
gospodarstwo domowe. 

§ 2. Pomocy określonej w § 1 udziela się w okresie 2 lat, licząc od dnia przekroczenia przez 
repatrianta granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach repatriacji. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/284/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. 
w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do podjęcia działań zmierzających do osiedlenia 
się w Gminie Miasto Szczecin rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących wschodnią część 
Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

  
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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