
Uchwała Nr XX/106/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie zapewnIenIa warunków do osiedlenia Się w Gminie Baćkowice rodziny polskiego

pochodzenia z Republiki Kazachstanu.

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) oraz art. 12 ust. 2 pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późno zm.) Rada Gminy uchwala. co nastepuje:

l. Gmina Baćkowice zobowiązuje się zapewnić Panu Włodzimierzowi Dennanowskiemu i jego

rodzinie (żonie i maloletnim dzieciom: synowi i córce) warunków do osiedlenia się w Baćkowicach

poprzez:

l) udostepnienie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Baćkowice na podstawie

umowy najmu na czas nieokreślony.

2) pomoc na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

2. Źródłem utrzymania Pana Włodzimierza Dernlanowskiego i jego rodziny będzie wynagrodzenie

za pracę, którą Pan Włodzimierz Dermanowski podejmie u pracodawcy z terenu Gminy Baćkowice.

~2
Warunek, o którym mowa w S l pkt l Gmina Baćkowice zobowiązuje się zapewnić przez okres nie

krótszy niż 12 miesięcy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwala podjęta zostaje w oparcIu o przepIsy ustawy z dnia 9 listopada

2000r. o repatriacji.

Gmina Baćkowicc w uchwale zobowiązuje Się do zape\vmenIa dla rodziny Pana

Włodzimierza Dermanowskiego, jego żony i dwojga maloletnich dzieci - syna I córki

udostępnienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy lokalu mieszkalnego na podstawie umowy

najmu.

Źródłem utrzymania rodziny Pana Włodzimierza Dermanowskiego będzie uzyskane przez

mego wynagrodzenie za pracę u pracodawcy z terenu Gminy Baćkowice, gdyż jest deklaracja

przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenic Gminy Baćkowice, wyrażona wobec Wójta

Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o zatrudnieniu Pana Włodzimierza Dermanowskiego.

W uchwale wymieniona jest konkretna rodzina Pana Włodzimierza Dermanowskiego, której

to rodzinie pomoc deklaruje Gmina Baćkowice, ponicważ jcgo osoba została wskazana w piśmie

Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Kielcach z dnia J 7.02.2016r. znak: SO.I.6112.8.2016 adresowanym do

Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z Województwa Świętokrzyskicgo, a ponadto z Panem

Włodzimicrzem Dermanowskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Baćkowice w osobach

Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

Pan Włodzimierz Dermanowski jest osobą pochodzcnia polskiego, obywatelem

Kazachstanu, posiadającym zgodę na wydanic wizy repatriacyjnej, do uzyskania której niezbędna

jcst w jego przypadku przedmiotowa uchwała.

Mając na względzie powyższe zasadne jest podjęcie przcdmiotowej uchwały.
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