
Uchwała Nr XLVIII/642/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 7 listopada 2014 r.
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia programu  „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
2013.594 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust.10 i art. 17 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013.182 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1

W programie „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIV/576/14 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia programu 
„Karta Gminy dla Dużej Rodziny”, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„  § 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) osobach uprawnionych –  należy przez to rozumieć członków rodziny wielodzietnej 

zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny:
a) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców)  zastępczych lub 

osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
b) małżonek rodzica;
c) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną 

pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 
ze zm.).

2) rodzinie wielodzietnej –  należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub 
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się  w szkole 

lub szkole wyższej;
c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
       dr inż. Marek Profaska


