
UCHWAŁA NR 314/XXIX/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 2 grudnia 2020 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 ( Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr 101/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+" wprowadza się następujące zmiany: 

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

„1. Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych w formie ulg 40% 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do uchwały

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

Proponowany zapis polega na zmniejszeniu przysługujących ulg – z 50% na 40%.

Utrzymanie ulg na dotychczasowym poziomie począwszy od 2021 r. nie będzie możliwe ze względu na
prognozowane niższe dochody gminy.

Przewidywane skutki finansowe zmniejszenia ulgi z 50% do 40%:

1)z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę – 6 800 zł,

2)z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 24 900 zł,

3)z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy – 1 600 zł,

4)z tytułu opłat za zajęcia i imprezy organizowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku-
5 900 zł.

Razem przewidywane skutki finansowe za 1 rok z tytułu zmniejszenia ulgi wyniosą 39 200 zł.
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