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UCHWAŁA NR 195/2019
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października
2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) w związku z 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. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku
Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 poz. 4951) dokonuje się
następujących zmian:
1. Paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej - należy przez to rozumieć wszystkich
członków rodziny (także rodziny zastępczej), zamieszkałej na terenie gminy której rodzice (rodzic) mieli
lub mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
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 końca roku akademickiego
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.”.
2. Paragraf 4 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Karta DUŻEJ RODZINY będzie wydawana rodzicom bezterminowo, natomiast dla dzieci na
maksymalny okres do 3 lat uwzględniając zasady określone w § 1 ust. 4 z tym, że data ważności
przypada na koniec miesiąca, w którym ustaje jedna z przesłanek określonych w § 1 ust. 1.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska

