
 

 

UCHWAŁA NR XIV/133/2019 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwały NR LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie Miasta Tarnobrzega 

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) 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 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę NR LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie Miasta Tarnobrzega. 

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

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 31 grudnia 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta  

 

 

 Bogusław Potański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 3833



Załącznik do uchwały Nr XIV/133/2019 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

UZASADNIENIE 

„Bon Rodzinny 3+” przyjęty został uchwałą NR LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 

2014 r. W ramach programu rodziny mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci otrzymują bony 

uprawniające do płatności za zakupy towarów i usług od podmiotów uczestniczących w programie. Na 

jednego członka rodziny przysługuje bon o wartości 200 zł. W każdym roku obowiązywania programu 

wsparciem objętych było ok. 400-450 rodzin, a wartość wydanych bonów wynosiła rocznie 430.000 zł. Po 

wprowadzeniu programu rodziny z niego korzystające objęte zostały również rządowym wsparciem, 

poprzez wprowadzenie: ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz Uchwały nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (300). Rodzinom 

przysługuje także wsparcie  m. in. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych czy także ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Wobec powyższego, polityka prorodzinna państwa po wprowadzeniu w Tarnobrzegu „Bonu Rodzinnego 

3+” objęła pomocą rodziny, które wcześniej na takie wsparcie nie mogły liczyć. W takiej sytuacji zasadne 

jest stwierdzenie, że dotychczas realizowany program spełnił swój cel i obecnie jego realizacja pokrywa się 

z pomocą oferowaną przez państwo. Należy tutaj zwrócić uwagę na sytuację finansową miasta oraz na fakt, 

iż od 1 lipca 2019 r. rządowy Program „500+” obejmie każde dziecko w rodzinie, niezależnie od dochodów 

rodziny. W takim stanie rzeczy zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i zaprzestanie realizacji programu 

„Bon Rodzinny 3+” od dnia 1 stycznia 2020 r., co pozwoli na przeznaczenie dotychczasowych 

wydatkowanych środków na wsparcie tarnobrzeskich rodzin w innych formach oraz realizację zadań 

mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej. 
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