
PROJEKT 

Uchwała Nr ………………. 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia23 września 2014r. 

 

o zmianie uchwały nr21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola  z dnia 29 marca 2011 r. w 

sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t. ze zm.)Rada Gminy Żabia Wola 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola  z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych 

na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. U. ………..),wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Uzyskanie karty DUŻEJ RODZINY odbywać się będzie na wniosek rodzica złożony w 

Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały).” 

2) zmianie ulega załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

3) uchyla się § 7. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 



Uzasadnienie 

 

Rada Gminy Żabia Wola, na podstawie art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j. t. ze zm.)ma prawo opracowywać i kierować do 

wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Na tej podstawie, Rada Gminy Żabia Wola 

podjęła uchwałę NR 21/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Żabia Wola. 

Z uwagi na fakt, iż zdecydowano odebrać Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Żabiej Woli uprawnienia do koordynacji programu pomocy społecznej, o którym mowa 

w powyżej wskazanym akcie prawa miejscowego,wystąpiła konieczność podjęcia uchwały 

o przedmiotowej treści. 

 

 

 


