UCHWAŁA NR XVIII.114.2020
RADY GMINY W BOJADŁACH
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Bojadła rodziny repatriantów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1472 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XVII.110.2020
Rady Gminy w Bojadłach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu
przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie
Gminy Bojadła (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r., poz. 2874) Rada Gminy w Bojadłach uchwala, co
następuje:
§ 1. Zaprasza się do osiedlenia w ramach repatriacji na terenie Gminy Bojadła dwie rodziny
polskiego pochodzenia, ubiegające się o repatriację, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do
uchwały.
§ 2. 1. Gmina Bojadła zapewni każdej rodzinie, o której mowa w § 1 warunki do osiedlenia się przez
okres nie krótszy niż 2 lata, w szczególności lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy
Bojadła o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 45m2.
2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ust. 1 zostanie udostępniony rodzinie na podstawie umowy
najmu na czas nieokreślony.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady
Gminy w Bojadłach
Justyna Szopa
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Załącznik do uchwały Nr XVIII.114.2020
RADY GMINY w BOJADŁACH
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Wykaz dwóch rodzin polskiego pochodzenia, do zaproszenia w ramach repatriacji.
1. Rodzina obywateli Republiki Kazachstanu składająca się z następujących osób:
- Pavel Itterov

- Viktoriya Itterova

- Ivan Itterov

2. Rodzina obywateli Republiki Kazachstanu składająca się z następujących osób:
- Galina Shander

- Zakhar Shander
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Uzasadnienie
Celem uchwały jest umożliwienie osiedlenia się na terenie Gminy Bojadła dwóch rodzin polskiego
pochodzenia, które przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwały na stałe na terytorium obecnej
Republiki Kazachstanu, a także zamieszkują ww. terytorium obecnie. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji uzyskanie wizy wjazdowej w celu repatriacji jest możliwe po
przedstawieniu dowodu potwierdzającego posiadanie lub zapewnienie m.in. lokalu mieszkalnego.
Dowodem potwierdzającym zapewnienie warunków osiedlenia jest zaproszenie rodziny do osiedlenia
się oraz Uchwała Nr XVII.110.2020 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin
zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Bojadła (Dz.Urz. Woj. Lubus. z 2020 r., poz. 2874)
zawierająca powyższe zobowiązanie. W przypadku zaproszenia określonych imiennie repatriantów, na
podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o repatriacji, gmina ma możliwość wystąpienia
o udzielenie dotacji z budżetu państwa. Przy udzielaniu dotacji gminie, uwzględnia się wielkość lokalu
mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty
poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny
lokalu mieszkalnego.
W związku z powyższym, mając na uwadze procedurę przesiedlenia się do Gminy Bojadła dwóch
rodzin repatriantów, podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.
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