UCHWAŁA NR 274/XV/2016
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i
zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015
r. poz. 1515, ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 12 ust. 2 i 3 i art. 20 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1274) uchwala się co
następuje:
§ 1. Gmina-Miasto Płock zaprasza do osiedlenia się na terytorium gminy w ramach procedury repatriacji
jedną 3-4 osobową rodzinę pochodzenia polskiego, zamieszkałą na terytorium obecnej Republiki Armenii,
Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki
Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej,
nie określając jej imiennie.
§ 2. Gmina-Miasto Płock zobowiązuje się zapewnić zaproszonej rodzinie warunki do osiedlenia poprzez:
1) przydział mieszkania z zasobów komunalnych na zasadach umowy najmu na czas nieoznaczony,
położonego w Płocku przy ul. Bartniczej 1 m. 82 o powierzchni 52 m2 wraz ze standardowym jego
wyposażeniem składającym się z pralki, kuchni gazowej lub elektrycznej oraz meblami (stół, krzesła i
łóżka), a do czasu jego wyremontowania przydziału mieszkania chronionego;
2) zapewnienie przedstawienia odpowiednich propozycji zatrudnienia jednej osobie z rodziny na okres
minimum 12 miesięcy;
3) pokrycie kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym do czasu wyremontowania mieszkania przyznanego z
zasobów komunalnych;
4) pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów oraz pomoc w
załatwieniu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie
Gminy-Miasto Płock;
5) pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów;
6) pokrycie opłat czynszowych, z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1), jak
również z tytułu ewentualnego zamieszkania w mieszkaniu chronionym, przez okres 12 miesięcy;
7) pokrycie opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli przez okres 12
miesięcy;
8) udzielenie wsparcia socjalnego w zakresie:
a) świadczeń rodzinnych - na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych,
b) świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności w formie pracy socjalnej - na warunkach
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
9) pokrycie przez okres 12 miesięcy kosztów bieżącego utrzymania w wysokości 770 zł miesięcznie na osobę
w rodzinie, tj. na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty eksploatacyjne mieszkania oraz
wydatki związane z nauką języka polskiego.
§ 3. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 9) przyznawana jest ze środków własnych gminy i przysługuje osobie
w rodzinie, której dochód jest niższy od 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Do dochodu nie wlicza się
świadczeń i wynagrodzeń otrzymanych przed przekroczeniem granicy w ramach repatriacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5. Uchwała obowiązuje w latach 2016-2017.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski

Id: 237D1E27-EF1C-4AB0-9C7F-A4DFDF79248E. Uchwalony

Strona 2

