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Uchwala nr
.
Rady Miejskiej w Kole
z dnia
2019
zmieniająca uchwałę Nr VII/5112015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego programu
"Miej ska Karta Rodziny"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), Rada Miejska w Kole uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/5112015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego programu
"Miejska Karta Rodziny", wprowadza się następującą zmianę:
1. Pkt. 3 samorządowego
brzmienie:

programu "Miejska Karta Rodziny" otrzymuje następujące

,,3. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez
którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub
mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
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 lub
studiuje
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił
władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską."
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr VII/5112015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca
2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego programu
"Miejska Karta Rodziny" pozostaje bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ISTRZA
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Rady Miejskiej w Kole
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.
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W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku zmian dotyczących przyznania Karty
Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
bez względu na ich wiek i nie byli pozbawieni praw rodzicielskich względem tych dzieci
proponuje się dostosowanie przepisów programu samorządowego "Miejska Karta Rodziny"
do zapisów ogólnopolskiego programu i poszerzenie grono odbiorców o tychże rodziców, aby
również mieszkańcy Koła mogli skorzystać ze zniżek udzielanych przez Partnerów programu.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za uzasadnione.
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