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Poz. 948

UCHWAŁA NR IV/46/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr LXVI/591/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Średzkiej Karty Dużej Rodziny
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz w związku z art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) w związku z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1478)
oraz art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji
świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. 2018 r. poz. 2432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
2. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie
Karty co najmniej troje dzieci w rodzi nie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3.
3. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki
zgodnie z oświadczeniem.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
J. Kryciński

