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Poz. 5444
UCHWAŁA NR XLIII/588/2014
RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 26 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny„ (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 1438 z późn. zm.2)) w Regulaminie
”Karty Dużej Rodziny„ stanowiacym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„3. Karta wydawana jest rodzinom mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku
życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w których wszystkie dzieci
i przynajmniej jeden rodzic zameldowany jest na terenie Legionowa na pobyt stały lub zamieszkują na
terenie Legionowa, i w których przynajmniej jeden rodzic wykaże, że rozlicza podatek dochodowy od
osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Legionowie.”;
2) w § 4 w ust. 2. dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) w przypadku, gdy rodzina zamieszkuje na terenie Legionowa, a przynajmniej jeden rodzic rozlicza
podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Legionowie, należy okazać przy
składaniu wniosku dokument potwierdzający odprowadzenie tego podatku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.
379.
2) Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 1445 i poz. 2780.

