UCHWAŁA NR XII/114/15
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „ Bobolicka Karta Dużej Rodziny”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 6a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U.2015.1515 j.t.) oraz art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia
2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1863 ze zm.1) uchwala się, co następuje:
§1. W załączniku do Uchwały Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia
30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „ Bobolicka Karta Dużej Rodziny” (Dz. U. Woj.
Zach. z 11.03.2015r. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:
1)

2)

3)

4)

5)

§ 9 ust. 4 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej -odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub
do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 4 nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25 roku życia”
Dodaje się § 18. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do
posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania
członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym
burmistrza, który przyznał Kartę.
Dodaje się § 19. 1. W przypadku stwierdzenia przez burmistrza utraty prawa do posiadania
Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów uchwały członek rodziny
wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
2. Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy Karta utraciła
ważność.
3. Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem
przepisów uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Dodaje się § 20. 1. W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1, oraz w przypadku
konieczności przyznania nowej Karty lub wydania jej duplikatu dotychczas posiadana
Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez burmistrza.
2. Karta zostaje unieważniona poprzez odcięcie jednego z rogów Karty.
3. Kartę unieważnioną w sposób określony w ust.2 zwraca się członkowi rodziny.
Dodaje się § 21. W kwestiach nieuregulowanych Programem „Bobolicka Karta Dużej
Rodziny” stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Golas
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Dz. U. 2014.1863

Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone rozszerzają katalog przypadków, w których Bobolicka Karta Dużej
Rodziny podlega zwrotowi oraz opisania trybu i zasad jej zwrotu.

