
UCHWAŁA NR XLIV/342/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie zaproszenia do Gminy Żarów rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Republiki 
Kazachstanu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 53, poz. 532 ze zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaprasza się do osiedlenia na terenie Gminy Żarów dwie osoby pochodzenia polskiego: Panią Galinę 
Malinowską (Galina Malinovskaya) ur. 18.07.1984r. wraz z jej małoletnim dzieckiem Wladimirem Baraniuk 
(Vladimir Baranyuk) ur. 04.02.2010r., zamieszkujące obecnie na terenie Republiki Kazachstanu. 

§ 2. Gmina Żarów zobowiązuje się: 

1) zapewnić rodzinie repatriantów lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Żarów, który zostanie 
przekazany do użytkowania na podstawie umowy najmu, 

2) do pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub podjęciu działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Repatriacja, czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia polskiego
obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną
przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotowa uchwała jest zobowiązaniem Gminy Żarów do zapewnienia repatriantom oraz członkom ich
najbliższej rodziny, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, warunków do osiedlenia się, a w
szczególności do zapewnienia lokalu mieszkalnego i do zawarcia umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu
mieszkalnego oraz wskazania źródła dochodu.

Przyjęta regulacja zapewni sprawny proces adaptacji repatriantów i członków ich najbliższej rodziny w Gminie
Żarów.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:

Agnieszka Szykowna

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

i organizacji pozarządowych.
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