
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/494/17 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych  

pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny” 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579), zwanej dalej „ustawą o Karcie Dużej Rodziny”, Rada Miejska  

w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia 

na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny”  

(Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2628), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) otrzymania z Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie 50% dopłaty do biletów elektronicznych miesięcznych 

imiennych – szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. dla uczniów 

dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa;”; 

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 50% dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie 

Gminy Nysa, przy czym wysokość dopłaty nie może przekroczyć 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku 

prowadzonym przez Gminę Nysa;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

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

Opolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 390
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