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Panie, Panowie

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

w województwie podkarpackim

wszyscy

Już od 2001 roku na podstawie ustawy o repatriacji prowadzone są działania, mające

na celu umożliwienie osobom polskiego pochodzenia przyjazd z terenów azjatyckiej części

dawnego  Związku  Socjalistycznych  Republik  Radzieckich  do  Rzeczypospolitej  Polskiej.

Mimo, iż ustawa ta obowiązuje od trzynastu lat, proces repatriacyjny nie został zakończony

a  na  powrót  do  Kraju  Ojczystego  swoich  przodków  oczekują  tysiące  rodzin  polskiego

pochodzenia żyjących w azjatyckiej części b. ZSRR.

Prowadzenie  akcji  repatriacyjnej,  czyli  pomoc  w  powrocie  do  Ojczyzny  osobom

pochodzenia  polskiego  jest  spełnieniem  moralnego  obowiązku  wobec  naszych  Rodaków

zamieszkałych  we wschodniej  części  b.  ZSRR, którzy  znaleźli  się  tam z  powodu zesłań,

deportacji oraz prześladowań politycznych i narodowościowych.

Podmiotami  o  największym  znaczeniu  dla  pozytywnego  przebiegu  procesu

repatriacyjnego  są  samorządy,  które  mogą  zaprosić  konkretną  rodzinę  lub  wystosować

zaproszenie  bez  imiennego  wskazania  repatriantów.  Zaproszenia  przekazywane  są  do

konsulatu za pośrednictwem wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy

czym uchwała Rady Gminy stanowiąca zaproszenie dla repatrianta i jego najbliższej rodziny,

musi zawierać zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy

niż  12  miesięcy. Zgodnie  z  ustawą  gmina,  która  zapewni  lokal  mieszkalny  na  potrzeby

anonimowego repatrianta oraz członków jego rodziny i zobowiąże się do zawarcia umowy
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najmu  tego  lokalu  na  czas  nieokreślony,  otrzyma  dotację  celową  ze  środków  budżetu

państwa,  przeznaczoną  na  dofinansowanie  zadań  własnych  gminy.  Podstawą  udzielenia

pomocy finansowej jest porozumienie zawarte z właściwym wojewodą. Na podstawie ustawy

gmina może również udzielić repatriantowi pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu

lub adaptacji lokalu mieszkalnego. Wówczas otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na

realizacje  tego zadania,  która  obejmuje  repatrianta  oraz  każdego  członka  jego najbliższej

rodziny.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z apelem o pomoc Polakom zamieszkałym

w  azjatyckiej  części  b.  ZSRR  i  spełnienie  w  ten  sposób  oczekiwań  naszych  Rodaków

pragnących powrócić do Ojczyzny.

Ponadto  informuję,  że  w  chwili  obecnej  do  Wojewody  Podkarpackiego  z  prośbą

o pomoc w zapewnieniu warunków do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zwróciła  się  rodzina Pana Anatolija  Gorańskiego oraz rodzina Pani  Nadieżdy Chazijewej.

Gminy  zainteresowane  udzieleniem  pomocy  oraz  uzyskaniem  szczegółowych  informacji

proszone  są  o  kontakt  z  Panią  Moniką  Więcek,  starszym  specjalistą  w  Wydziale  Spraw

Obywatelskich i Cudzoziemców, tel. 17 867 13 66.

Otrzymują:

1. Adresaci - za pośrednictwem platformy ePUAP

2. aa

O-III.6112.10.2013 Strona 2 z 2


