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Poz. 3669
UCHWAŁA NR XXIV/248/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 20 października 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z 27 marca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą
„Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus” (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 r. poz. 1308), wprowadza się następujące
zmiany:
1) po § 6 pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:
„2a) Zniżki cen, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie dotyczą biletów, o których
mowa w § 4a Załącznika nr 2 do uchwały nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego
2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych,
sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które
przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj.
Podk. z 2015 r. poz. 994), zmienionej uchwałą nr XVI/147/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz.
Woj. Podk. z 2015 r. poz. 4630) oraz uchwałą nr XXIII/228/2016 z dnia 15 września 2016 r. (Dz. Urz.
Woj. Podk. z 2016 r. poz. 3139);”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca, zaś nadzór nad jej wykonaniem
Komisji Gospodarki i Finansów.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Kokoszka

