Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/321/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Iława

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn.
zm.), art. 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.),
Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje.
§ 1. Gmina Miejska Iława zobowiązuje się do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy w ramach repatriacji
jednej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu.
§ 2. Gmina Miejska Iława zapewni rodzinie, o której mowa w § 1, jeden lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Iława.
§ 3. Lokal, o którym mowa w § 2, zostanie udostępniony rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.
§ 4. Gmina Miejska Iława zapewni źródło utrzymania zaproszonej rodziny od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach repatriacji do dnia usamodzielnienia się w formie pomocy społecznej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
mgr Wojciech Szymański
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Uzasadnienie
W związku z faktem, iż poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wciąż przebywają osoby polskiego pochodzenia, które
z różnych przyczyn znalazły się poza granicami kraju, a jednocześnie wyrażają chęć powrotu do Polski, dlatego też Gmina
Miejska Iława wyraża gotowość w zapewnieniu zaproszonej rodzinie stworzenia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy
Miejskiej Iława.
Wobec tego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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