
UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Rodzina PPL 3+”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 17 ust. 2 i 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie Programu „Rodzina PPL 3+”stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/313/2013 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Rodzina PPL 
3+”  zmienia się:

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Do korzystania z programu „Rodzina PPL 3+”  jest uprawniony również rodzic (opiekun), którego 
rodzina wcześniej spełniała kryteria rodziny wielodzietnej”;

2) w § 3 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„Rodzic, któremu przyznano Kartę „Rodzina 3+”, nie traci prawa posiadania mimo wystąpienia zmian 
mających wpływ na istnienie tego uprawnienia.”;

3) w § 4 w ust. 2 po słowach „PPL 3+” skreśla się wyrazy; „zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”;

4) w § 5 uchyla się ust. 3;

5) występujące w Regulaminie i w załączniku nr 2 do Regulaminu skreśla się wyrazy: „Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej”;

6) w załączniku nr 2 do Regulaminu in fine skreśla się wyrazy: „„zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Przyjęcie zmian do Programu „Rodzina PPL 3+” ma na celu zwiększenie uprawnionych do posiadania
karty oraz dostosowanie uchwały do bieżących przepisów i zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i
Gminy w Pleszewie.
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