
Zarządzenie Nr 724(293)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady

Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i

członków ich rodzin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2016 r. poz.446) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia

29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

działania  Gminnej  Rady Działalności  Pożytku  Publicznego Miasta  Piły,  Prezydent  Miasta

Piły zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez Gminną

Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady

Miasta  Piły  w  sprawie  określenia  formy  i  trybu  przyznania  pomocy  dla  repatriantów  i

członków ich rodzin. 

2. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie  określenia formy i trybu przyznania

pomocy  dla  repatriantów  i  członków ich  rodzin  będący  przedmiotem konsultacji  stanowi

załącznik do Zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 14 września 2016 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 28 września 2016 r.

§ 3. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie konsultacji jest równoznaczne 

z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia.

§  4.  W  celu  przeprowadzenia  konsultacji  i  wyrażenia  opinii  przez  Gminną  Radę

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, zostanie przekazany Radzie projekt Uchwały,

o którym mowa w § 1 Zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 5.  Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną  za  przygotowanie  

i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich.

§  6.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Dyrektora  Wydziału  Rozwoju  

i Funduszy Europejskich.



§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski



PROJEKT

UCHWAŁA NR ……………..

RADY MIASTA PIŁY

z dnia ………………..

w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów 

i członków ich rodzin.

Na podstawie art.  12 ust.  2  pkt  1,  ust.  3,  art.  20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o

repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

marca  1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U.  z 2016 r.  poz.446),  Rada Miasta  Piły

uchwala co następuje:

§  1.  Postanawia  się  udzielić  pomocy  rodzinie  polskiego  pochodzenia,  w  osobach:

(*anonimizacja zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych:  Dz. U. z

2016  r.  poz.  922)  zamieszkałych  w  Republice  Kazachstanu  repatriowanej  do  Polski  na

podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji poprzez umożliwienie osiedlenia

się na terenie Miasta Piły.

 § 2. Gmina Piła zobowiązuje się do:

1) zapewnienia  repatriantom  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  Pile  przy  ul.

(*anonimizacja zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych: Dz.

U. z 2016 r. poz. 922)   przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, na warunkach umowy

najmu nadającej im tytuł prawny do lokalu;
2) udzielenia repatriantom pomocy w realizacji zawodowej;
3) udzielenia wsparcia socjalnego w zakresie: 

a) świadczeń rodzinnych;
b) pomocy społecznej, w tym zasiłków pieniężnych, pomocy rzeczowej związanej z

zakupem wyposażenia mieszkania, pracy socjalnej; 
c) pomocy w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

UCHWAŁY NR …………….

RADY MIASTA PIŁY

z dnia ……………….

w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów 

i członków ich rodzin.

Uchwała w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków

ich rodzin przygotowana została w celu umożliwienia repatriacji osobom, które zamieszkują

w Republice Kazachstanu, a są osobami polskiego pochodzenia i czynią starania aby osiedlić

się w Polsce. 

Zgodnie  z  art.  12 ustawy o repatriacji  konsul  wydaje wizę krajową w celu  repatriacji  po

przedstawieniu  dowodu  potwierdzającego  warunki  do  osiedlenia  się  w  Rzeczypospolitej

Polskiej. Dowodem potwierdzającym zapewnienie warunków do osiedlenia się jest między

innymi uchwała rady gminy, zawierająca zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia

się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ustawy o repatriacji  – formy,  wysokość i tryb przyznawania

pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny określają organy stanowiące jednostek

samorządu terytorialnego.

Na podstawie §1 przedmiotowej  uchwały umożliwia się osiedlenie  na terenie  Miasta Piły

rodzinie narodowości polskiej, repatriowanej do Polski na podstawie ustawy o repatriacji.

Przyjęcie uchwały jest warunkiem otrzymania, przez osoby polskiego pochodzenia wizy w

celu repatriacji;

Gmina  Piła  zapewnia  repatriantom  lokal  mieszkalny  położony  w  Pile  przy  

ul. (*anonimizacja zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych: Dz. U. z

2016 r. poz. 922).          


