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Poz. 1054
UCHWAŁA NR XXXIII/353/17
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 26 stycznia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2972), wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę, której
członkowie stale zamieszkują na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w tym rodzinę zastępczą,
składającą się z rodziców(a)/opiekunów(a) prawnych(ego), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz
członków Rodzinnego Domu Dziecka.”;
2) § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. „Ożarowska Karta Rodziny 3+” wydawana będzie na wniosek, dla każdego członka rodziny
wielodzietnej na okres do trzech lat. Okres ważności karty ustalany będzie na podstawie postanowień
§ 1. niniejszej uchwały dotyczących składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki.
Datę ważności karty ustala się na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym ustaje jedna
z przesłanek określonych w § 1. niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cichal

1)

Zm. z 2015 r. poz. 1310, 1359 i 1616 oraz z 2016 r. poz. 753 i 1583.

