
UCHWAŁA NR XXII/530/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/643/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia 
karty "Gdynia Rodzinna Plus" (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 lipca 2013 r. poz. 3020) wprowadza się 
następujace zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Karta  przysługuje  każdemu  członkowi  rodziny  wielodzietnej, rodziny zastępczej,  rodzinnego domu 
dziecka zamieszkujących w Gdyni pod wspólnym adresem, bez względu na dochód, w której rodzic (rodzice) 
lub małżonek rodzica lub rodzic (rodzice) zastępczy lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka jest 
w stanie udokumentować posiadanie co najmniej trojga dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 
roku życia lub do 24 roku życia włącznie, pod warunkiem kontynuacji nauki przez te dzieci, oraz w wieku do 
24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.”.

2. Prawo do odbioru Karty dla siebie, współmałżonka i dzieci przysługuje jednemu
z rodziców rodziny, rodzicowi zastępczemu lub osobie (osobom) prowadzącym rodzinny dom dziecka 
spełniającym postawione wymagania.

3. Karta „Gdynia Rodzinna Plus” ważna jest od dnia 01 września do dnia 31 sierpnia roku następnego.

4. Karta stanowiąca Kartę „Gdynia Rodzinna Plus” podlega przedłużeniu na kolejny okres pod 
warunkiem spełnienia wymagań postawionych w niniejszej uchwale.

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kartę „Gdynia Rodzinna Plus” należy posiadać w czasie przejazdu i okazywać do kontroli wraz z 
dokumentem tożsamości.”;

3) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zobowiązuje się Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej do 
wystawiania w imieniu gminy Gdynia Kart „Gdynia Rodzinna Plus” według zasad opisanych w niniejszej 
uchwale. Szczegółowe zasady wydawania kart reguluje stosowne Zarządzenie Prezydenta.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  ”2. Nie  pobiera  się  opłaty  za  wydanie  karty    stanowiącej    Kartę 
„Gdynia Rodzinna Plus”.”

§ 2. 1) Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

2) Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

3) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 01 września 2016 roku.”

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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