
 

 

UCHWAŁA NR XIX/186/2019 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia  

7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  

U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), 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 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uprawnionym – osobę, która ukończyła 60 rok życia, zamieszkałą na terenie miasta Tarnobrzega 

i posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tarnobrzega.” ; 

2) uchyla się § 4 ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega oraz Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta  

 

 

 Bogusław Potański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 listopada 2019 r.

Poz. 5507



Załącznik do uchwały Nr XIX/186/2019 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 30 października 2019 r. 

UZASADNIENIE 

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu zmianę kryterium wieku uprawniającego do otrzymania 

Tarnobrzeskiej Karty Seniora, poprzez jego obniżenie do 60 roku życia. Proponowana zmiana pozwoli 

objąć programem wszystkich seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i nie spowoduje konieczności 

zwiększenia dotychczasowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji 

programu. Projekt uchwały dostosowuje także treść zmienianej uchwały do zmian w zakresie ochrony 

danych osobowych.W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przedłożonej uchwały. 
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