STANOWISKO
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej
Na podstawie § 34 Statutu Miasta Ełku, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX.195.16 Rady Miasta
Ełku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku (Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego z 2016 r. poz. 2515 i z 2018 r. poz. 3928) postanawia się , co następuje:
§ 1. 1. Podjąć stanowisko o braku wspólnych rozwiązań rządu i samorządu dla osób, które zmuszone są
do opuszczenia swoich ojczyzn.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.
§ 2. Stanowisko podlega przekazaniu Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Prezesowi Rady Ministrów, Parlamentarzystom z woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Włodzimierz Szelążek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F9DE80E2-7888-4704-9037-98ADD5C37BB0. Uchwalony

Strona 1

Załącznik do stanowiska
Rady Miasta Ełku
z dnia 29 września 2021 r.
Uzasadnienie
W związku z trwającym kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej i niehumanitarnym
traktowaniem obywateli i obywatelek innych państw uwięzionych na tym pograniczu, a także w związku
z napływem dużej liczby Białorusinek i Białorusinów uciekających przed reżimem Łukaszenki, zwracamy się
z apelem do strony rządowej o jak najszybsze wypracowanie wspólnych rozwiązań rządu i samorządu dla osób,
które zmuszone są do opuszczenia swoich ojczyzn.
Tak jak dotychczas, jako przedstawiciele samorządów, deklarujemy gotowość współpracy w tej trudnej
problematyce. Potrzebujemy zdecydowanie działań systemowych, ponad doraźnymi podziałami
politycznymi i w duchu porozumienia.
Szeroka perspektywa i polityka w tym zakresie powinna uwzględniać m.in. ustalenie modelu
dofinansowania dla samorządów na przygotowanie miejsc do zamieszkania dla uchodźców, pomoc socjalną,
tłumaczenia, wsparcie kompetencyjne dla pracowników samorządów oraz partnerów społecznych, środki na
naukę języka polskiego dla osób dorosłych oraz na edukację szkolną (klasy przygotowawcze, dodatkowe
godziny w szkołach). Ważne będą również rozwiązania prawne: usprawnienie procedur legalizacji pobytu
cudzoziemców oraz większa dostępność do rynku pracy, uelastycznienie w kwestii wymaganych
dokumentów potwierdzających wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe.
Z całą mocą chcemy podkreślić, że wypracowanie form pomocy cudzoziemcom leży w kompetencjach
rządu polskiego - czekamy więc na taką inicjatywę, która umożliwi udział samorządu w proponowanych
działaniach. Jesteśmy otwarci na współpracę i uzgodnienia w zakresie podziału kompetencji
w systemowych rozwiązaniach pomiędzy administracją rządową i samorządową.
Jednocześnie apelujemy do władz centralnych o humanitarne i zgodne z konwencjami
międzynarodowymi, których Polska jest sygnatariuszem, oraz prawem krajowym potraktowanie azylantów
znajdujących się na pograniczu polsko-białoruskim, jak również o długofalową politykę migracyjną
nastawioną na integrację.
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