
 

 

UCHWAŁA Nr 680 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 marca 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina  

z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu  

Konińska Karta Rodziny 3+. 

 

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. Nr 1875 ze zm.) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zmienia się brzmienie załącznika do Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 

2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+, zmienionej Uchwałą 

Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 roku - i nadaje brzmienie jak 

w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

                                                                                                             /-/   Wiesław Steinke 
 

 

 
 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 680 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 marca 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+. 

 

Program Konińska Karta Rodziny 3+, skierowany do rodzin wielodzietnych, rodzin 

zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów 

dziecka z terenu Konina, funkcjonuje na terenie miasta od 1 czerwca 2013 r.  

Dynamiczny rozwój Programu wywołuje konieczność modyfikacji i zmian 

zachodzących w ofertach jego partnerów: firm oraz instytucji miejskich i prywatnych, 

proponujących ulgi i zniżki dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+. Ponieważ jest to 

proces naturalny, należy zrezygnować z umieszczenia szczegółowego rejestru ulg i zniżek w 

treści Programu stanowiącego załącznik Uchwały Nr 569, a zamiast tego wyodrębnić go 

w formie rejestru możliwego do szybkiej aktualizacji, umieszczonego na stronie internetowej 

www. konin.pl w zakładce Konińska Karta Rodziny 3+.  Dzięki temu nie będzie konieczności 

zmiany uchwały za każdym razem kiedy w ofercie ulg i zniżek nastąpią jakiekolwiek zmiany. 

Tak więc w związku ze zdezaktualizowaną ofertą ulg i zniżek, zawartą w Programie 

Konińska Karta Rodziny 3+ przyjętym Uchwałą Nr 569, należy zmienić wspomniany 

załącznik  do tej uchwały i przyjąć go w obecnym brzmieniu.   

 

 

           Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 

 


