ZARZĄDZENIE

NR Vnt{?"7.!2018

Burmistrza Miasta Lubartów
z.z s-\ (,~VI~
z dnia
12u18 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo programu, wzoru karty .Lubartowska Karta
Dużej Rodziny i Rodziny Zastępczej", wzoru wniosku, wzoru porozumienia oraz procedury
przyznawania, wydawania i korzystania z .Lubartowskiej Kart Dużej Rodziny 3+ i Rodziny
Zastępczej"
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) w związku z § 6 ust. 3 Uchwały nr XXXIII l 86113 Rady
Miasta Lubartów z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu "Lubartowska
Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" na terenie Miasta Lubartów zarządzam co
następuje:
§1
1) W Zarządzeniu Nr VI/496113 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia logo
programu, wzoru karty .Lubartowska Karta Dużej Rodziny i Rodziny Zastępczej", wzoru
wniosku, wzoru porozumienia oraz procedury przyznawania, wydawania i korzystania z
.Lubartowskiej Kart Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" § 3 otrzymuje brzmienie: ,,§ 3.
Do realizacji programu Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej
wyznaczam Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień."
2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
3) W Załączniku nr 5 w dziale II § 3 ust.7. otrzymuje brzmienie: ,,7. Karta będzie wydawana
dla członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Miasta
Lubartów, wychowujących co najmniej troje dzieci, na okres 1 roku lub na czas
przysługujących uprawnień t.j. do 18 roku życia lub 25 roku życia gdy dziecko uczy się lub
studiuje oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod
opieką rodzica".
4) W Załączniku nr 5 w dziale III w § 4 ust. 2, ust. 3, ust. 8 wyrazy "Wydział Spraw
Społecznych" zastępuje się wyrazami "Biuro ds. Rodziny i Profilaktyki Uzależnień"
§2

Wykonanie
Uzależnień.

Zarządzenia

powierza

SIę kierownikowi

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Biura ds. Rodziny

Profilaktyki

Załącznik
do Zarządzenia Nr VII/752118
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 22 stycznia 2018 roku

Załącznik Nr 3
wypełnia Wnioskodawca

Lubartów, dnia

.

imię i nazwisko
adres zamieszkania
seria i nr dowodu osobistego
nr tel.

Burmistrz Miasta Lubartów

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie
Zastępczej

/ponowne

szt. Lubartowskiej

wydanie

Karty Dużej Rodziny 3+ i Rodziny

szt. * Lubartowskiej

Karty

Dużej

Rodziny

3+

i Rodziny Zastępczej dla następujących członków rodziny / rodziny zastępczej *. (Wniosek
należy wypełnić czytelnie dużymi literami)
Oświadczam,
że moja rodzina składa się
zamieszkujących pod wyżej wymienionym adresem:

L.p.

Imię i nazwisko

1.

Stopień
pokrewieństwa z
Wnioskodawcą

z

Data
urodzenia

następujących

PESEL

osób

wspólnie

Uwagi

Wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
*) niepotrzebne skreślić

Do odbioru Kart upoważniam

.

Uwaga:
Wraz z wnioskiem należy załączyć kopie następujących dokumentów:
l) w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód/dowody tożsamości ze zdjęciem
2) w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualną legitymację szkolną

3) w przypadku dzieci do lat 6 - akt urodzenia
4) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
5) w przypadku studentów do 25 roku życia - legitymację studencką
6) w przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych do 25 roku życia pozostających pod
opieką rodzica - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub jego stopniu, jeśli jest
ustalony
7) w przypadku rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny
zastępczej oraz odpowiednio kopie dokumentów wymienionych w pkt 1-6
Kopie dokumentów niezbędnych do wydania Karty może uwierzytelnić instytucja, która
wydała dokument lub Urząd Miasta Lubartów (Biuro Obsługi Mieszkańców)
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a
odpowiedzialności
za składanie
nieprawdziwych
oświadczeń.
Zobowiązuję
się
niezwłocznie poinformować
Organizatora
Programu
"Lubartowska
Karta Dużej
Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej oraz danych
zawartych w niniejszym wniosku.

(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz.922)
przez Burmistrza Miasta Lubartów w celu zrealizowania uprawnień.

Lubartów, dn

.
(data)

(czytelny podpis)

