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UCHWAŁA NR 176/XVIII/2016
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015, poz. 1515) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulega:
1) treść § 2 pkt 1 uchwały, który przyjmuje następujące brzmienie:
„rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, w tym rodzinę zastępczą, faktycznie
zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Sierpc, składającą się z rodziców/jednego
rodzica, liczącą co najmniej troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku
życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod
opieką rodziców/rodzica bez ograniczenia wieku, rozliczającą się z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT) w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta
Sierpc lub opłacającą w Gminie Miasta Sierpc podatki i opłaty lokalne, jak również rodzinny dom
dziecka”;
2) treść § 2 pkt 3 uchwały, który przyjmuje następujące brzmienie:
„Sierpeckiej Karcie Dużej Rodziny” – należy przez to rozumieć dokument uprawniający członków
Rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych
przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Sierpc oraz partnerów akcji w ramach Miejskiego
Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”;
3) treść § 4 ust. 4 uchwały, który przyjmuje następujące brzmienie: Karta będzie wydawana na okres jednego
roku lub na okres dłuższy, jednakże nie dłuższy niż 3 lata”.
4) treść § 4 ust. 22 Regulaminu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny” stanowiącego załącznik nr 1 przedmiotowej
uchwały:
„Urząd Miejski w Sierpcu może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku korzystania
z ulg i zwolnień przez członków Rodziny niezgodnie z regulaminem lub w przypadku złożenia
oświadczenia niezgodnego z prawdą”;
5) wzór Załącznika nr 2 do Regulaminu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny” stanowiącego załącznik nr 1
przedmiotowej uchwały.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Zbigniew Stachurski
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Załącznik do Uchwały Nr 176/XVIII/2016
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 24 lutego 2016 r.

