
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy 
Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami 

najbliższych rodzin. 

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, poz. 1378), w związku z art. 12 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019r. poz. 1472) Rada Miasta Szczecin uchwala,  co następuje: 

§ 1.  Załącznik do Uchwały Nr XXIV/721/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie 
wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,  otrzymuje brzmienie 
jak załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2021 r. 

Wykaz kandydatów na repatriantów oraz członków ich najbliższych rodzin: 

I. Kandydat na repatriant : 

Decyzja NR AMB.ASTA-WK.265.548.2019.R.P.NR z dnia 9 kwietnia 2019 r. 
o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

kojowe mieszkanie o powierzchni 26,92 m², które zostanie udostępnione Panu 
, znajduje się w zasobach lokali komunalnych, przy ul.

I
 

Decyzja KG.ALM.Rep.Prom.265.287.2018 z dnia 11 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 
do wydania wizy krajowej w celu repatriacji; 

Członkami najbliżej rodziny Pani są: 

 
ur

Decyzja: KG.ALM.Rep.Prom.265.288.2018 z dnia 11 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 
do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

Decyzja: KG.ALM.Rep.Prom.265.289.2018 z dnia 11 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 
do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

e mieszkanie o powierzchni 46,50 m², które zostanie udostępnione Pani 
wraz z najbliższymi członkami rodziny, znajduje się w zasobach lokali 

komunalnych, przy ul

II
 

Decyzja o przyrzeczeniu wydania wizy w celu repatriacji: Kaz.Rep.-Prom/34-123/03/|BJK z dnia 
11 marca 2003r. 

Członkami najbliżej rodziny Pan  są: 

 

W oświadczeniu z dnia 28.10.2020r. zadeklarował wystąpienie o prawo do pobytu stałego na 
terenie Rzeczypospolitej. Zgodnie z art. 12d ust. 1 ustawy o repatriacji „małżonkowi repatrianta, 
który nie złożył wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji na podstawie art. 9 ust. 3, 
a zamierza osiedlić się wspólnie z repatriantem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się 
zezwolenia na pobyt stały” 

Decyzja: KG.ALM.Rep.Prom.265.290.2018 z dnia 11 października 2018r. o zakwalifikowaniu         
do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0BF6CE4A-CF4B-4D11-83C3-7E5911C5D110. Projekt Strona 1



Decyzja: KG.ALM.Rep.Prom.265.291.2018 z dnia 11 października 2018r. o zakwalifikowaniu        
do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

Decyzja: KG.ALM.Rep.Prom.265.292.2018 z dnia 11 października 2018r. o zakwalifikowaniu         
do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

Decyzja Nr 60/2020/K z dnia 29 października 2020r. o zakwalifikowaniu do wydania wizy 
krajowej w celu repatriacj (KG.ALM.265.96.2020). 

Czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 75,05 m², przeznaczone do adaptacji dla celów 
związanych z repatriacją Pani wraz z najbliższymi członkami rodziny, 
znajduje się w zasobach lokali komunalnych, przy ul.
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UZASADNIENIE

Uchwałą XXIV/721/20 z dnia 15.12.2020r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na
terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów
wraz z członkami najbliższych rodzin Rada Miasto Szczecin zaprosiła do zamieszkania trzy

Z zapisów art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2019r. poz. 1472) wynika,
że Gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej
rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym
Wojewodą, która jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w
związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny.
W prowadzonej korespondencji, Pani potwierdziła wolę przyjazdu
z Kazachstanu i osiedlenia się wraz z najbliższą rodziną na terenie Miasta Szczecin,
w związku z czym Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego
o zawarcie Porozumienia na udzielenie dotacji z budżetu państwa.
W dniu 15 marca 2021 r. Pani oraz Pani poinformowały o rezygnacji
z możliwości osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Wobec powyższego, w dniach 01.04.2021 r. oraz 06.05.2021 r., w wyniku obrad i ustaleń
uzupełniających w ramach Komisji ds. analizy i oceny wniosków oraz wydawania rekomendacji w
sprawach o zapewnienie warunków do osiedlenia się kandydatów na repatriantów, którzy wyrażają
wolę osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin zarekomendowano dwie kolejne rodziny
kandydatów na repatriantów, którym, po przyjęciu niniejszego projektu uchwały zostaną
zapewnione warunki do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin, w lokalach mieszkalnych
wcześniej zabezpieczonych na cele repatriacji.
Rekomendacje dotyczą następujących kandydatów na repatriantów:

Dla rod upokojowe mieszkanie, usytuowane w Szczecinie,
przy ul.
Środki na remont i wyposażenie trzech lokali mieszkalnych na potrzeby repatriacji,
w wysokości 300 000, 00 zł. zostały zabezpieczone w planie budżetu Gminy Miasto Szczecin na
2021 rok, w dyspozycji Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.
Jednocześnie, mając na uwadze, że w korespondencji do Wojewody Zachodniopomorskiego,
w maju 2020 roku wyrażona została gotowość do zaproszenia w 2021 kolejnych rodzin imiennie
wskazanych kandydatów na repatriantów i potwierdzono tę wolę w roku bieżącym, Gmina Miasto
Szczecin wystąpi do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji z
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budżetu państwa na remont i wyposażenie lokali mieszkalnych dla wskazanych rodzin.
Ponadto, przedmiotowa uchwała zmieniająca zawiera sprostowanie błędu pisarskiego, który
wystąpił w załączniku do uchwały:
Zapis posiada brzmienie:
Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 75,05 m², przeznaczone do adaptacji dla celów
związanych z repatriacją Pani wraz z najbliższymi członkami rodziny,
znajduje się w zasobach lokali komunalnych, przy ul.
W wyniku uchwały zmieniającej zapis otrzyma brzmienie, zgodne ze stanem faktycznym:
Czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 75,05 m², przeznaczone do adaptacji dla celów
związanych z repatriacją Pani wraz z najbliższymi członkami rodziny,
znajduje się w zasobach lokali komunalnych, przy ul.
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