UCHWAŁA NR XXXVI/297/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/553/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Mosińska Karta
Mieszkańca”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 17 ust. 2 pkt 4 z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), Rada
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/553/2017 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Mosińska Karta
Mieszkańca”, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 1., po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) wspieranie rodzin wielodzietnych wychowujących minimum troje dzieci
oraz ułatwienie im dostępu do kultury i innych usług, poprawa ich
warunków materialnych poprzez działania zmierzające do wzmocnienia
kondycji rodzin wielodzietnych”.
2. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Kartę mieszkańca wydaje się na okres 5 lat”.
3. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Jednostką koordynującą realizację Programu
i Kultury Urzędu Miejskiego w Mosinie”.

jest

Referat

Promocji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2021 roku.
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§ 4. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała Nr LV/384/14 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działań
mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie
gminy Mosina poprzez realizację programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”
oraz Uchwała Nr LVII/395/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LV/384/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia
2014 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Mosina poprzez realizację
programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Kaptur
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UZASADNIENIE

Rada Miejska przyjmując uchwałę o realizacji Programu „Mosińska Karta
Mieszkańca” w uzasadnieniu wskazała docelowość integracji różnych gminnych
programów, w tym „Mosińskiej Karty Rodziny 3+” z Kartą Mieszkańca. Oferta
skierowana do rodzin wielodzietnych zamieszkujących gminę Mosina
przyczyni się do poszerzenia celów, dla których został wprowadzony Program
Mosińskiej Karty Mieszkańca.
Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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