
UCHWAŁA NR :XXI.211.2016 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

Elektronicznie podpisany przez: 

Marian Makowski 

dnia 7 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk" 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) w związku z art. 18 . ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/305/ 13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk" (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7424) 
zmienionej uchwałą Nr IIl.32.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj . 
Maz. poz. 2081), uchwałą Nr XVll.182.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj . Maz. poz. 6069) oraz uchwałą Nr XIX.205 .2016 z dnia 19 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj . 
Maz. poz. 8374) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 2. 1. Program dotyczy rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych) , zamieszkałych w Mińsku 
Mazowieckim, bądź wskazujących w zeznaniu podatkowym Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce 
zamieszkania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do 
ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, 
niezależnie od ich sytuacji materialnej . 

2 . Rodzic/opiekun prawny zachowuje uprawnjenia do uczestniczenia w Programie do ukończenia przez 
najmłodsze lub ostatnie z minimum trójki dzieci 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku 
kontynuowania nauki. 

3. Dziecko uprawnione do korzystania z Programu nie traci uprawnień do uczestnictwa w nim, 
odpowiednio do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki, 
mimo utraty uprawnień do uczestnictwa w Programie przez pozostałe dzieci z danej rodziny. 

4. W przypadku, gdy rodzicom/opiekunom prawnym urodzi się dziecko lub zostanie przyjęte w ramach 
rodziny zastępczej lub przysposobienia, dziecko to nabywa prawo do uczestnictwa w Programie, 
mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej."; 

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu oraz o zakresie i wysokości 
ulg stosowanych przez nie dla członków rodzin wielodzietnych będzie publikowana na stronie 
internetowej Miasta.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Rady Miasta 
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