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UCHWAŁA NR CVIII/2837/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady
Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia
i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 7 ust. 5, art. 19,
ust. 1, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508,
650 i 700), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r.w sprawie wprowadzenia
i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r. poz. 4008),
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2:
1) w pkt 1 po słowach „stopniu niepełnosprawności” dodaje się wyrazy „albo posiadającą równoważne
orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”
2) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem
3) po pkt 7 dodaje się pkt 8, 9,10 i 11 w brzmieniu:
„8) dorosłe dziecko niepełnosprawne – należy przez to rozumieć osobę po ukończeniu 25 roku życia:
a) posiadającą aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
i spełniającą na dzień złożenia wniosku określone w odrębnych przepisach warunki do
ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego albo posiadającą równoważne orzeczenie
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”
b) posiadającą aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo posiadającą równoważne
orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
9) opiekun faktyczny – należy przez to rozumieć osobę spokrewnioną lub niespokrewnioną, sprawującą
faktyczną opiekę nad dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym;
10) własna rodzina – należy przez to rozumieć rodzinę założoną przez dorosłe dziecko niepełnosprawne, na
utrzymaniu którego pozostają dzieci własne lub przysposobione;
11) samodzielne gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą jednoosobowe
gospodarstwo domowe.”
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2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz dorosłych dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów
faktycznych, w tym:
1) poprawę warunków życia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz dorosłych dzieci
niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych;
2) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych
dzieci niepełnosprawnych;
3) zwiększanie dostępności rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz dorosłych dzieci
niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych do edukacji, sportu, dóbr kulturalnych i usług;
4) poszerzanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi.”
3. w § 4 po słowie „dzieckiem” dodaje się przecinek oraz wyrazy „dorosłych dzieci niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów faktycznych”
4. w § 8:
1) w pkt 1 po słowie „zamieszkałe” dodaje się wyrazy „i wspólnie gospodarujące”
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie”
„2) dorosłe dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunem faktycznym lub dwoma opiekunami faktycznymi,
jeżeli wspólnie zamieszkują i gospodarują - na terenie Gminy Miejskiej Kraków;”
3) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) placówki prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.”
5. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Do korzystania z programu nie są uprawnione rodziny i opiekunowie faktyczni, jeżeli dziecko
niepełnosprawne i/lub dorosłe dziecko niepełnosprawne:
1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (domu pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich,
zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej
lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie
i umundurowanie);
2) jest umieszczone w rodzinie zastępczej;
3) prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z własną
rodziną.”
6. w § 10:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kartę wydaje się na wniosek rodzica, opiekuna placówki, opiekuna faktycznego dorosłego dziecka
niepełnosprawnego lub pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego.”
2) w ust. 5 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) dorosłe dziecko niepełnosprawne;
5) rodzic, rodzice, opiekun faktyczny dorosłego dziecka niepełnosprawnego lub dwóch opiekunów
faktycznych dorosłego dziecka niepełnosprawnego.”
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3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Karta wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany po weryfikacji złożonego,
kompletnego wniosku, w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub w terminie do 60 dni w sprawach
wymagających przeprowadzenia czynności wyjaśniających, osobom:
1) wymienionym w ust. 5 pkt 1, 2, 3 na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne
dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub posiadanego
równoważnego orzeczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie dłużej jednak
niż na okres 5 lat i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 25 roku życia;
2) wymienionym w ust. 5 pkt 4 i 5 bez ograniczeń wiekowych, na okres obowiązywania posiadanego
przez dorosłe dziecko niepełnosprawne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub posiadanego
równoważnego orzeczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie dłużej jednak
niż na okres 5 lat.”
7. w § 15 ust. 1 wyrazy
„www.krakow.pl/bezbarier”
„www.krakow.pl/bezbarier/kkrn”.

zastępuje

się

wyrazami

§ 2. 1. Karty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych uprawniają do korzystania ze wszystkich
ulg, preferencji i zniżek wynikających zrealizacji programu Kraków dla Rodziny „N”, do czasu upływu terminu
ich ważności.
2. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider

