
UCHW ALA NR XXXVII 275/14
RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA

z dnia 16 kwietnia 2014 roku

zmieniaj~ca uchwalcrw sprawie podjcrcia dzialan zmierzaj~cych do polepszenia warunk6w
zyciowych rodzin wielodzietnych zamieszkalych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz. 645 i poz. 1318), w zwi~zku z art.17 ust.2 pkt 4 i art.11 0 ust.1 0
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, poz.509, z 2011 r.
Nr 81, poz.440) Rada Miasta Rawa Mazowiecka z mysJ~ 0 wsparciu w procesie
wychowawczym dzieci i mlodziczy wychowuj~cej sicr w rodzinach wielodzietnych oraz
zapewnieniu dostcrpnosci do d6br sportowych i kulturalnych uchwala, co nastcrpuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie podjycia dzialaiJ. zmierzaj~cych do polepszenia warunk6w zyciowych rodzin
wielodzietnych zamieszkalych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka(Dziennik Urzydowy
Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 400 poz. 4560) wprowadza siy nastypuj~ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
" § 1 Ilekroc w uchwale jest mowa 0 rodzinie wielodzietnej - nalezy przez to rozumiec rodziny
zamieszkal~ na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (takZe wielodzietn~ rodziny zastypcz~),
skladaj~c~ siy z rodzic6w (jednego rodzica) maj~cych na utrzymaniu troje i wiycej dzieci w wieku
do 18 roku zycia lub 25 roku zycia w przypadku, gdy dziecko uczy siy lub studiuje lub bez
ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadaj~cych orzeczenie 0 znacznym stopniu
niepelnosprawnosci b~dz calkowitej niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji".
2 ) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. Karta DUZEJ Rodziny 3 + bydzie wydawana na czas okreslony od zlozenia wniosku do
30 wrzeSnia, na wnioski zlozone od lipca do grudnia karta bydzie wydawana na czas
okreSlony do 30 wrzesnia nastypnego roku".

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego.


