UCHWAŁA NR XVI/113/2016
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/2015 Rady Miejskie w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina3+”
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1863 z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr
XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymii podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz.Urz.Woj.Śląsk.2010.258.4052), Uchwały Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10
listopada 2010 r.) w sprawie zmiany w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śląskiego 2010.258.4053)
RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Pszowie w sprawie przyjęcia Programu
„Rodzina 3+”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Karta będzie wydawana bezpłatnie na wniosek rodzica (rodziców) złożony w Urzędzie Miasta
Pszów”;
2) w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kartę może odebrać w Urzędzie Miasta Pszów uprawniony lub inna umocowana przez uprawnionego
osoba”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie
Czesław Krzystała
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