ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.187.2014
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.494.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wydawania
Rudzkiej Karty Rodziny 3+

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 4 Uchwały Rady
Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.205.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia
na terenie Miasta Ruda Śląska programu „Rudzka Karta Rodziny 3+” w brzmieniu ustalonym Uchwałą
Nr PR.0007.90.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

zarządza się, co następuje:

§

1.

W

Zarządzeniu

Nr

SP.0050.2.494.2013

Prezydenta

Miasta

Ruda

Śląska

z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wydawania Rudzkiej Karty
Rodziny 3+ - Regulaminie przyznawania, wydawania i korzystania z Rudzkiej Karty Rodziny 3+,
§ 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Program „Rudzka Karta Rodziny 3+” przyjęty Uchwałą Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 r., w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.90.2014 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2014 r. zwany dalej „Programem” adresowany jest do rodzin
wielodzietnych, mieszkających (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy)
na terenie Miasta Ruda Śląska, bez względu na wysokość osiąganych dochodów:
a) składających się odpowiednio z dwojga rodziców (lub jednego rodzica), małżonka rodzica
lub opiekuna prawnego, mającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub do 24 roku życia - w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują,
b) stanowiących rodzinną pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku
do 18 roku życia lub do 24 roku życia - w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują,
c) stanowiących Rodzinne Domy Dziecka działające na terenie miasta Ruda Śląska, mających
na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia
- w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują,
d) stanowiących całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze działające na terenie miasta
Ruda Śląska, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia
lub do 24 roku życia - w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.”

§ 2. W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr SP.0050.2.494.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

