
UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta
Rodziny i Seniora

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust.1 pkt 6 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.), Rada Gminy Lubrza uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/266/2014 Rady Gminy Lubrza z 15 kwietnia 2014 r. zmienionej Uchwałą 
Nr XXII/83/2015 Rday Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do programu 
pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia dla rodzin, rodzin zastępczych, 
rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną 
niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych, a także osób starszych (seniorów) mieszkańców 
województwa opolskiego”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postanawia się, iż Opolska Karta Rodziny i Seniora będzie wydawana mieszkańcom Gminy 
Lubrza, posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, 
opiekunom osób zależnych, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzinom wychowujących 
dziecko niepełnosprawne, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli posiada aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności, a także osobom starszym, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają 
w województwie opolskim”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wytyczne dotyczące użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, wzory składanych 
dokumentów zawarte są w Regulaminie wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora”.

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn
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