
UCHWAŁA NR XLV/302/2014
RADY GMINY LESZNO

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Leszno

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze 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 2013 r., poz. 182.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/272/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie 
Gminy Leszno wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie „ Umożliwienie członkom Rodzin Wielodzietnych dostępu do oferty kina 
Ośrodka Kultury w Błoniu poprzez stosowanie 50 % zniżki od obowiązującej ceny biletu”

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umożliwienie członkom Rodzin Wielodzietnych korzystania na preferencyjnych zasadach z Pływalni 
„ORKA” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w następujący sposób:

1) przy zakupie 1 biletu na Pływalnię „ORKA”  posiadacz „Karty Rodziny 3+” dokonuje zapłaty 
w wysokości 50%, pozostałą kwotą obciążona zostanie Gmina Leszno,

2) przy zakupie karnetu na Pływalnię „ORKA” w kwocie 80 zł,( do wykorzystania kwota 100 zł) 
posiadacz „Karty Rodzina 3+” dokonuje zapłaty w kwocie 40 zł, kwotą 40 zł zostaje obciążona 
Gmina Leszno, MOSiR przekazuje  upust w kwocie 20 zł na rzecz posiadacza „Karty Rodziny 3+”.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Barbara Koza

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

Poz. 4520
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