
 

 

UCHWAŁA NR XIX/238/16 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 

21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu 

„Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1863 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” 

wprowadza się następujące zmiany: 

- § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

dużej rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę mającą stałe miejsce zamieszkania lu  zameldowania 

na pobyt stały lub czasowy pod wspólnym adresem na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, składającą się z 

rodziców, rodzica, lub rodzica wraz z małżonkiem mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

b) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole do dnia 30 września 

następującego po końcu roku szkolnego lub w szkole wyższej 

c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

- § 3 otrzymuje brzmienie: 

Program adresowany jest do dużych rodzin mających stałe miejsce zamieszkania lub zameldowania 

na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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