
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, 
poz. 446) w związku z art. 12 ust.2 pkt. 1 i ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji 
(Dz.U. z 2014, poz.1392 z późn. zm.)

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala

§ 1. Umożliwić osiedlenie się na terenie miasta Katowice dwóch rodzin liczących po cztery osoby, w ramach 
repatriacji.

§ 2. Zapewnić rodzinom repatriantów warunki do osiedlenia się poprzez:

1) zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony:

a) dla jednej rodziny repatrianta w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 80/105 o powierzchni 72,82m2,

b) dla jednej rodziny repatrianta w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów 26c/8 o powierzchni 65,55 m2,

2) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej,

3) udzielenie jednorazowej pomocy materialnej na naukę języka polskiego w wysokości 3500 zł dla 
repatrianta i każdego pełnoletniego członka rodziny,

4) pomoc w adaptacji dzieci do obowiązku szkolnego,

5) pokrycie opłat za używanie mieszkania wynikających z umów najmu lokalu mieszkalnego w wysokości:

a) 16 008 zł dla lokalu przy ul. Tysiąclecia 80/105

b) 17 700 zł dla lokalu przy ul. Wiosny Ludów 26c/8

§ 3. Przyjąć zasadę, że pomoc o której mowa w § 2 pkt. 2) i 5) będzie udzielana przez okres 12 miesięcy od 
daty przybycia repatrianta do Katowic.

§ 4. Zapewnić środki finansowe na pomoc dla repatriantów w budżecie miasta na rok 2017 w dz. 853, rozdz. 
85334 – pomoc dla repatriantów w wysokości 51 208 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W odpowiedzi na apel Wojewody w sprawie zapraszania rodzin repateriantów miasto Katowice podjeło

działania w tym zakresie.
Miasto, które przyjmuje repatriantów może ubiegać się o dotacje z rezerwy celowej Wojewody.

W mieście Katowice zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w ustawie o repatriacji aktualnie jest to kwota
201 000,00 na jedną rodzinę. Środki te mogą być przeznaczone na remont i wyposażenie lokalu
mieszkalnego
Podstawą do zaproszenia repatriantów jest uchwała Rady Miasta określająca formę, wysokość

i tryb przyznawanej pomocy dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.
Zgodnie z art. 12 ustawy o repatriacji uchwała powinna zawierać w szczególności wskazanie lokalu

mieszkalnego, formę udostępnienia oraz wskazanie źródeł utrzymania przez okres 12 miesięcy i jest to
wymóg obligatoryjny.
Wydział Budynków i Dróg wskazał 4 lokale mieszkalne, z których wybrano dwa:
-mieszkanie przy ul. Tysiąclecia 80/105 o powierzchni mieszkalnej 47,92 m2 i powierzchni użytkowej

72,82 m2 z centralnym ogrzewaniem – 4 pokoje;
-mieszkanie przy ul. Wiosny Ludów 26c/8 o powierzchni mieszkalnej 51,98 m2 i powierzchni użytkowej

65,55 m2 z centralnym ogrzewaniem – 3 pokoje.
Łączny koszt używania w/w mieszkań przez okres 12 miesięcy szacunkowo wynosi 33 708,00 zł.

i został zabezpieczony w uchwale oraz w projekcie planów finansowych na rok 2017.
W uchwale poza obowiązkiem obligatoryjnym ujęta została pomoc fakultatywna w zakresie:
- pomocy finansowej na naukę języka dla każdej pełnoletniej osoby w rodzinie, ponieważ zgodnie z

przepisami prawa repatriant otrzymuje pomoc na naukę języka z budżetu państwa dla małoletniego członka
rodziny. Na ten cel zabezpieczono kwotę 17 500,00 zł.
- pomocy w ramach pracy socjalnej w obszarach:
a)pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej;
b)pomocy w adaptacji dzieci do obowiązku szkolnego.
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