UCHWAŁA NR XXXIX/384/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Głogów „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 ze zm.) 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
„Trzy plus” :
1) w § 4 ust.1 pkt. 5 skreśla się zapis: „na lata 2013-2015”,
2) w § 4 ust.1 pkt. 6 dodaje się zapis: „ zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulgi polegającej na
umożliwieniu zakupu biletów wstępu do Parku Linowego z 50% zniżką w stosunku do obowiązującego
cennika”,
3) w § 4 ust.1 pkt.7 dodaje się zapis: „ zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulgi polegającej na
umożliwieniu zakupu biletów wstępu do obiektów turystycznych tj. Wieży Ratuszowej, Sukiennic, Bloku
Koszarowego z 50% zniżką w stosunku do obowiązującego cennika”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą Rada Miejska dokonuje stosownych zmian związanych z realizacją
samorządowego

programu

wnioski mieszkańców i

wspierania rodzin wielodzietnych „ Trzy plus”, uwzględniając

dodając kolejne obiekty,

które będą proponować zniżki tj. Park

Linowy, Wieżę Ratuszową, Sukiennice i Blok Koszarowy. Proponuje się również wykreślenie ram
czasowych związanych z kolejnymi

edycjami programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki

zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów.
Z tych też względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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