UCHWAŁA NR VIII/18/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka
Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji
Na podstawie 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 i poz. 509 oraz
z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188),
art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i 16, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.
1072) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXIII/147/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka
Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji (Dz.Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2701) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rodzina wielodzietna i członkowie rodziny wielodzietnej - rodzinę i jej
członków, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863),
zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.”;
2) w § 6 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:
„1. Do korzystania z preferencji i ulg, w ramach Programu, uprawnieni są
członkowie rodziny wielodzietnej, którzy legitymują się dokumentem
w postaci „Karty Dużej Rodziny” przyznanej przez Prezydenta Miasta lub
upoważnioną przez niego osobę na podstawie przepisów ustawy o Karcie
Dużej Rodziny, o której mowa w § 2 pkt 3, zwanej dalej „Kartą Dużej
Rodziny”, w której to ustawie szczegółowo zostały uregulowane także
kwestie dotyczące weryfikacji (zmiany) danych zawartych w Karcie,
wydawania jej duplikatu, odmowy jej wydania oraz stwierdzenia utraty
prawa do posiadania.”.
„3. Przy odbiorze „Karty Dużej Rodziny” członek rodziny wielodzietnej
jednocześnie otrzymuje pisemną informację o przysługujących mu
uprawnieniach - przez wskazanie stron internetowych Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na
których znajdują się wykazy przedmiotowych uprawnień.”.

§ 2. 1. Uprawnienia przyznane w ramach Programu „Ostrowiecka Rodzina
3+” przez gminne jednostki organizacyjne i Partnerów Programu, o których
mowa w § 5 ust. 1 i § 7 ust. 1 Programu i realizowane na podstawie „Kart Dużej
Rodziny”, wydanych do dnia 1 stycznia 2015 r. na podstawie przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.), realizowane są do końca
okresu, na który Karty te zostały wydane, o ile osoby, którym je wydano, nadal
spełniają warunki określone w przepisach wymienionego rozporządzenia,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1, będzie dotyczyć
uprawnień wynikających z aktualnych ich wykazów sporządzonych przez
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
3. Porozumienia
zawarte
przez
Prezydenta
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego przed dniem 1 stycznia 2015 r. z Partnerami Programu,
o których mowa w § 7 ust. 2 Programu, zachowują ważność do czasu ich
wygaśnięcia lub rozwiązania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą
od dnia 1 stycznia 2015 r.
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