
UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji 
do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713, poz. 1378), art. 12 ust. 3 pkt 2, art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji (Dz.U. z 2019r., 
poz. 1472) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża wolę zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza ( w miejscowości 
Krzyżkowice ), w ramach repatriacji obywatelom Kazachstanu pochodzenia polskiego Panu Ivan SHVETS, 
Pani Nadezhda VLASSOVA oraz małoletnim dzieciom: Kirill VLASSOV, Polina SHVETS. 

§ 2. Osobom wymienionym w §1. Gmina Lubrza zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia się 
poprzez: 

1) zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Lubrza, położonego w miejscowości Krzyżkowice 49; 

2) lokal o którym mowa w pkt. 1 zostanie udostępniony na podstawie umowy najmu zawartej na czas 
nieokreślony; 

3) zwolnienie z obowiązku uiszczania czynszu za lokal wymieniony w pkt. 1 przez okres 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy najmu; 

4) Gmina Lubrza (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy) poczyni starania w celu 
zatrudnienia przynajmniej jednego członka rodziny repatrianta; 

5) pomoc w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem 
się na terenie Gminy Lubrza. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/113/2019  Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia  2019r.,  w sprawie 
zaproszenia imiennego rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Gminy 
Lubrza. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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