
UCHWAŁA NR 195/19 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 12 września 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących 
dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. 

 
Na podstawie art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2220 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.2) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Torunia nr 101/19 z dnia 11 kwietnia 2019r. 
w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci 
z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
z 2019 r. poz. 2328) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenie pieniężne dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością 
zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń przysługuje obywatelom polskim oraz 
cudzoziemcom, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.” 

2) w § 2; 
a) ust. 1 pkt 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4), który otrzymuje brzmienie: 

„4) rodzinom zastępczym.” 
b) dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zbiegu praw do świadczenia pieniężnego opiekuna prawnego i rodziny 
zastępczej, świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej, chyba że świadczenie pieniężne 
zostało przyznane opiekunowi prawnemu przed 1 października 2019r.” 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 100,00 zł miesięcznie na dziecko.” 

4) w § 6 pkt 8) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9), który otrzymuje brzmienie: 
„9) kopię orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowy, o której 
mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.).”  

 
§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019r. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2354, Dz.U. z 2019r. 
poz. 303, 60, 577, 730, 752, 924, 1394. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309. 


