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UCHWAŁA NR IV/29/19
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500 ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz.508, 1693, 2192, 2245 i 2354) Rada Miejska
w Błoniu uchwala , co następuje :
§ 1. W Uchwale Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia
działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie
Gminy Błonie wprowadza się poniższe zmiany:
1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie :
„1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę
zamieszkałą na terenie Gminy Błonie ( także rodzinę zastępczą albo rodzinny dom dziecka), której
rodzic ( rodzice ) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 (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 rodzinie 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 danego roku w którym jest planowane ukończenie
nauki
3) bez

ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .”;

2) § 5 skreśla się ust. 3 i ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

się

orzeczeniem

o

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 2416

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

