UCHWAŁA NR RG-XXIII/241/20
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), w zw. z art. 223 §1, art. 241, art. 242 § 1 i art. 238 § 1, w zw. art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. „Kodeks postępowania administracyjnego” (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Rada Gminy SitkówkaNowiny, uchwała co następuje.
§ 1. Nie uwzględnia się wniosku mieszkańca Kazachstanu, w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
Uzasadnienie faktyczne i prawne wniosku zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy tytułem zawiadomienia
o sposobie załatwienia sprawy.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny do powiadomienia wnioskodawcy
o sposobie załatwienia wniosku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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UZASADNIENIE

Do Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 11 marca 2020 r. wpłynął wniosek
mieszkańca Kazachstanu Pana ........................... w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
Wniosek ten, zgodnie ze Statutem Gminy Sitkówka–Nowiny (§ 106b i nast. Statutu Gminy
Sitkówka-Nowiny, Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4644), został przekazany do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, celem jego rozpoznania i przygotowania stosownego projektu uchwały celem
przedłożenia Radzie Gminy do jego załatwienia.
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 marca 2020 r. przeprowadzono
dokładną analizę przedmiotowego wniosku. Ustalono, że Pan .............. jako przyszły repatriant
stara się o powrót do Polski. Zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. do
kompetencji Rady Gminy należy m.in. przyznanie lokalu mieszkalnego i zapewnienie warunków
materialnych osobom mającym status repatrianta.
Gmina nie dysponuje lokalami mieszkalnymi, które mogłoby być przyznane na cel określony we
wniosku. Wszystkie lokale mieszkalne, które stanowią zasób lokalowy, objęte są umowami najmu
na czas nieokreślony z pierwszeństwem wykupy przez najemców.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, uwzględniając powyższe, podczas swojego posiedzenia w
dniu 13 marca 2020 r. podjęła jednogłośnie decyzję o nieuwzględnieniu wniosku.
Mając na uwadze powyższe Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o nieuwzględnienie
wniosku.
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