Projekt
z dnia 22 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 4-osobowej
rodziny repatrianckiej z Gruzji, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014, poz.
1392, zm. 2015 poz. 1274) oraz § 2 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXIX/351/96 Rady Miasta
Gdańska z dnia 18 stycznia 1996 roku w sprawie osiedlenia w Gminie Gdańsk rodzin
narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu i innych republik środkowo-azjatyckich
byłego ZSRR, zmienionej Uchwałami: Nr XXIV/705/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia
15 czerwca 2000 roku, w związku z § 1 pkt. 2, uchwały Nr XLIX/1103/14 Rady Miasta
Gdańska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska
warunków do osiedlenia w 2014 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia
repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas
nieokreślony, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaje się pomoc finansową w formie pieniężnej na pokrycie kosztów pobytu
dla 4-osobowej rodziny repatriowanej z Gruzji, którą tworzą: Pani XY* , jej mąż Pan XY*
oraz synów: XY* i XY*.
2. Wysokość pomocy określa się w kwocie 28 000 zł. (dwadzieścia osiem tysięcy zł).
3. Kwota przyznanej pomocy zostanie wypłacona jednorazowo zainteresowanym, po ich
osiedleniu w Gdańsku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwałach wskazanych w podstawie prawnej
uchwały, Prezydent Miasta Gdańska zaprosił czteroosobową rodzinę Państwa XY*
z Gruzji, składająca się z małżeństwa i dwóch małoletnich synów celem osiedlenia się na
terenie Miasta Gdańska.
Wskazana kwota 28 000 zł., stanowi materialną pomoc dla rodziny i zabezpieczona została
w budżecie Miasta na rok 2016 w Dziale 758, Rozdział 75818 § 4810.

* XY anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.97. o ochronie danych osobowych:
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.

