
           projekt 
Uchwała Nr…./.../2019 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia ……………..2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę NR X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019r.               
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 
-2022” 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 6a i pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r.    o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz. 506 z późn. zm.) art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390) oraz art. 2 pkt. 3a art.22a i 22b ustawy 
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018r. poz.2220 z późn. zm.) Rada 
Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W załączniku do Uchwały NR X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019r. w 
sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 -2022” 
w § 4 wprowadza się następujące zmiany: 
1) uchyla się ust. 2,  
2)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Świadczenia wypłaca się w terminie do ostatniego dnia 

miesiąca.” 
3) uchyla się ust. 12,  
4) ust. 13 otrzymuje brzmienie „13. Organ właściwy prowadzący postępowanie ma prawo do 

samodzielnego uzyskania lub weryfikacji informacji mających wpływ na przyznanie świadczeń 
na rzecz rodziny.”. 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do projektu uchwały 

 
zmieniającej uchwałę NR X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019r.               
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 
2019-2022 
 
 
W uzgodnieniu ze służbami Wojewody Mazowieckiego w załączniku do uchwały § 4: 
 usuwa się zapis ust 2 :„Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”  
oraz  zapis ust 12: „Organ właściwy może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję 
administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia na dojazdy, jeżeli wystąpiły 
okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia” 
gdyż treść zawiera postanowienia wynikające z innych przepisów prawa 
oraz zmienia się zapisy ust 6 i ust 13 dostosowując brzmienie do przekazanych uwag. 
  
 
 
 


