
UCHWAŁA NR XVI/200/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 
2013 r., w sprawie przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), Rada Miejska w Nowym 
Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr  XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2013 r.,  
w sprawie przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/401/2014 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 4 uchwały:

a) wykreśla się punkty: „1)” oraz  „5)”;

b) dotychczasowe punkty:  „2)”, „3)”, „4)”, „6)” oraz „7)”  otrzymują odpowiednio numerację: „1)”,

„2) ”, „3)”, „4)”  oraz  „5)”.

2) treść § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe na realizację instrumentów, o których mowa                    
w § 4 pkt 1 – 4 pokrywane są z budżetu gminy Nowy Tomyśl ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/200/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia

30 grudnia 2013 r., w sprawie przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”

Gmina Nowy Tomyśl ponosi niemałe wydatki w związku z funkcjonowaniem wyżej wymienionej
uchwały. Należy zauważyć, iż w ostatnich latach zmieniła się polityka prorodzinna na szczeblu centralnym i
obecnie funkcjonuje wiele programów (np. „500+” i inne), które powodują, iż pomoc udzielana w ramach
niniejszego programu stanowi swego rodzaju powielenie tychże centralnie prowadzonych programów.

Wobec trudnej sytuacji finansów publicznych na szczeblu samorządu gminnego oraz z uwagi na
dający się zauważyć pozytywny skutek programów rządowych w tej dziedzinie, konieczne stało się
podjęcie niniejszej uchwały.
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