
 

 

UCHWAŁA NR 633/LX/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z  art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, 

co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 101/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia gminnego programu "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+", zmienionej uchwałą Nr 314/XXIX/2020 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 2.12.2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4. ust.1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych w formie ulg 25% stosowanych w: 

1) opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta i Gminy Serock. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za czynsz 

mieszkaniowy, 

2) opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty 

za zaopatrzenie w wodę, 

3) opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Miasta i Gminy 

w Serocku. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 

4) opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Serock w zakresie przekraczającym podstawę 

programową. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty w zakresie przekraczającym 

podstawę programową, 

5) opłacie za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

2) § 4. ust. 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: ,,4. Ulga w opłatach wnoszonych za zaopatrzenie 

w wodę, o której mowa w ust. l pkt 2 przysługuje również wstępnym, którzy legitymują się tytułem prawnym 

do lokalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna legitymująca się Kartą. Ulga przysługuje w wysokości 

20% należnej opłaty za zaopatrzenie w wodę”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku 

 

 

Mariusz Rosiński 
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