
UCHWAŁA NR LXII/556/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - 

wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 
społecznej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.), § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 755) w związku z uchwałą Nr LIII/322/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu 
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Swarzędz na lata 2010-2015. Rada 
Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona 
rodzin wielodzietnych” § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Program jest adresowany do 
swarzędzkich rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz, w których 
rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 
ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do 
ukończenia 25 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych, niezależnie od 
dochodu, w tym również rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka prowadzonych na 
terenie Gminy Swarzędz”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz i Dyrektorowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.
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Uzasadnienie
W dniu 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 755; dalej zwane „Rozporządzeniem”). Celem programu
jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych z wykorzystaniem dokumentu
identyfikującego członków rodzin wielodzietnych – Karty Dużej Rodziny, wydawanej przez wójta
gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wzór
Karty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia. Karta zawiera imię oraz nazwisko członka
rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty,
numer Karty, logo programu, skrót "KDR" pisany alfabetem Braille`a oraz elementy
zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem. Zgodnie z § 6 ust. 5 ww.
Rozporządzenia gmina może wykorzystać Kartę Dużej Rodziny jako dokument potwierdzający
uprawnienia do korzystania z wprowadzonych w gminie uprawnień dla rodzin wielodzietnych.
Pierwotnie uchwała nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona
rodzin wielodzietnych” zakładała, że program jest adresowany do swarzędzkich rodzin
wielodzietnych, zameldowanych na terenie Gminy Swarzędz. Wprowadzony jednakże
Rozporządzeniem wzór Karty Dużej Rodziny nie zawiera danych umożliwiających weryfikację
miejsca zameldowania posiadacza karty, a jedynie miejsce jego zamieszkania (poprzez numer
karty składający się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator gminy, która
wydała kartę). Podkreślić należy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. adres zameldowania nie będzie
także zamieszczany w dowodzie osobistym (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.)). Z kolei
sam obowiązek meldunkowy ma zostać zniesiony z dniem 1 stycznia 2016 r. Tym samym
właściwym jest rezygnacja z wymogu zameldowania na terenie gminy Swarzędz w celu
korzystania z uprawnień wynikających z Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie –
wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych” na rzecz przesłanki zamieszkiwania. Kolejna
zmiana dotyczy rezygnacji z objęcia programem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, jako że Rozporządzenie nie dotyczy tych podmiotów. Mając na względzie
powyższe, zasadnym jest wprowadzenie zmiany Uchwały w proponowanym brzmieniu.
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