
UCHWAŁA NR XLVI/631/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późń. zm.) i art.12 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1472 t.j.) Rada Miasta Kalisza uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaprasza się do osiedlenia w ramach repatriacji na terenie Miasta Kalisza w 2022r. rodzinę polskiego 
pochodzenia – obywateli Kazachstanu, ubiegającą się o repatriację do Polski, składającą się z 2 osób 
wymienionych imiennie: 

1) █████████████*, ur. █████████████* 

2) █████████████*, ur. █████████████* 

§ 2. Miasto Kalisz zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego z niezbędnym wyposażeniem na czas nieokreślony, 

2) zwolnienia repatriantów z zapłaty czynszu za lokal mieszkalny przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania 
umowy najmu, 

3) udzielenia pomocy członkom rodziny repatrianckiej w uzyskaniu zatrudnienia, 

4) udzielenia pomocy w podjęciu nauki, 

5) udzielenia wsparcia socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. 

§ 3. Lokal mieszkalny zostanie oddany osobom wskazanym w § 1 w najem na czas nieokreślony, na warunkach 
określonych w uchwale Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2020 r., poz. 7318 ze zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączył Tomasz Rogoziński – naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych.
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Uzasadnienie

Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Kaliszu repatriantów i ich rodziny przygotowana została
w celu umożliwienia repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części
byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań
narodowościowych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. Zgodnie z § 1 ww. uchwały umożliwia się osiedlenie
na terenie Miasta Kalisza wskazanej imiennie obywatelce narodowości polskiej, która wraz z synem ubiega się
o repatriację do Polski na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1472 t.j.).

Zgodnie z przyjętą procedurą przez Miasto Kalisz sprawa dot. zaproszenia na pobyt stały do Kalisza

█████████████* z rodziną została przekazana do zaopiniowania Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza, gdzie uzyskała pozytywną opinię Komisji.

Procedura przesiedlenia do Kalisza rodziny repatriantów wymaga podjęcia stosownej uchwały, tym samym
przyjęcie uchwały jest zasadne.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączył Tomasz Rogoziński – naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.
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