
UCHWAŁA NR XXV/258/2016
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

o zmianie Uchwały Nr LIII/540/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
kontynuacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2015-2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j. t. Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala co 
następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr LIII/540/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 
kontynuacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2015-2017 w ten sposób, że:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„§ 3. ust. 1 Zwracanie członkom rodzin wielodzietnych, części kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. 
miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego, kolejowego, łączonego/tandemowego itp. na 
dojazd do pracy (Rodzice) lub szkoły, w której nauka jest pobierana w trybie dziennym (Dzieci), oferowanego w 
zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na 
terenie Gminy Miasto Reda w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren 
Gminy poniesionych w okresie obowiązywania niniejszej uchwały w wysokości 50% ceny biletu. Zakup biletu 
oraz przedstawienie dokumentów do refundacji części kosztów zakupu przez osoby uprawnione powinno nastąpić 
w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.”.

2. § 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust 2 pkt 2 Karta „Rodzina Na Plus” będzie wydawana na okres:

Od 1 stycznia 2015 roku lub od momentu złożenia wniosku o wydanie Karty „Rodzina Na Plus” dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych - do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym uczeń kończy 
naukę, nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 roku. Dla uczniów szkół policealnych lub studentów szkół wyższych 
do czasu zakończenia nauki, nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 roku i nie dłużej niż do ukończenia 25 roku 
życia”.

3. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 3 W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych lub studentów kontynuujących naukę, należy 
złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty „Rodzina Na Plus”.

4. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”§ 6 ust. 2 Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściwą komórkę 
organizacyjną, zajmującą się sprawami społecznymi Urzędu Miasta w Redzie o utracie uprawnień do 
uczestnictwa w Programie „Rodzina Na Plus” lub o wystąpieniu zmian mających wpływ na możliwość 
korzystania z instrumentów określonych w niniejszej Uchwale. Utrata uprawnień powoduje utratę ważności 
Karty”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój
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Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXV/258/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 o zmianie Uchwały Nr
LIII/540/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie kontynuacji na terenie Gminy
Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2015-2017

Celem zaproponowanej zmiany jest doprecyzowanie postanowień niniejszej Uchwały oraz uniknięcie rozbieżności
interpretacyjnych. Ponadto, w związku z wycofaniem ze sprzedaży przez przewoźnika okresowych biletów
metropolitalnych i wprowadzeniem biletów łączonych/tandemowych konieczne jest ujednolicenie tekstu
odpowiednich przepisów Uchwały.

sporządziła/zatwierdziła:

A.B./H.J. 30.11.2016
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