UCHWAŁA NR III/28/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin
zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Olesno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pomoc dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zaproszonych do osiedlenia się na terenie
gminy Olesno obejmuje:
1) zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy Olesno, na warunkach
umowy najmu na czas nieokreślony, nadającą im tytuł prawny do lokalu;
2) zakup wyposażenia do przyznanego lokalu mieszkalnego dla nieokreślonych imiennie repatriantów
zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Olesno,
3) pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień
rentowych lub emerytalnych, świadectw i książeczek pracy, świadectw ukończenia szkoły, dyplomów
ukończenia studiów, dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
4) pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów, w tym kosztów wykonania zdjęć do
dokumentów;
5) pokrycie opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, oraz kosztów mediów przez okres minimum
pierwszych trzech miesięcy od dnia przyjazdu do Polski;
6) pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na
terenie Gminy Olesno, uzyskaniem renty lub emerytury (w przypadku osób posiadających uprawnienia) oraz
rejestracji w urzędzie pracy,
7) jednorazowego zakupu żywności, środków higieny osobistej oraz środków czystości, po przyjeździe do gminy
Olesno w wysokości do 500,00 zł,
8) przewóz repatrianta i członków jego najbliższej rodziny z miejsca przyjazdu lub przylotu do Polski do miejsca
zamieszkania,
2. Wyposażenie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określone jest w porozumieniu w sprawie
udzielenia Gminie Olesno dotacji celowej z budżetu państwa zapraszającej nieokreślonych imiennie repatriantów
do osiedlenia się na swoim terenie zawartemu z Wojewodą Opolskim.
§ 2. Repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny zaproszonym do osiedlenia się na terenie Gminy Olesno
może być udzielona inna pomoc niż określona w § 1 jeżeli jej udzielenie wynika z uzasadnionych potrzeb
życiowych.
§ 3. Pomoc określona w § 1, za wyjątkiem pkt 5, 7 i 8 przysługuje od dnia przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach repatriacji przez okres 12 miesięcy.
§ 4. Pomoc przyznawana na podstawie niniejszej uchwały, za wyjątkiem pomocy określonej w §
1 pkt 2 finansowana jest ze środków budżetowych gminy Olesno.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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