
Projekt

z dnia  11 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz 994 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1832 ze zm.).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjąć program dla rodzin wielodzietnych oraz dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego „Rodzina 3+” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Karty „Rodzina 3+” wydawane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność do 
upływu terminu ważności.

2. Wnioski o wydanie Karty „Rodzina 3+” oraz wnioski o przedłużenie ważności Karty „Rodzina 3+” złożone 
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 11 września 2018 r.

Program „Rodzina 3+”

§ 1. 
1. Program dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych i

zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, którym przysługuje prawo

do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o

Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

2. Podstawowe cele programu:

- wspieranie oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

- wzmacnianie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej,

- zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin wielodzietnych,

- wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć program „Rodzina 3+”

Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo

pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) zamieszkałej na

terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Partnerze - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, oraz instytucję niebędącą jednostką organizacyjną

gminy, uczestniczącą w programie dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”.

§ 3. 

Realizacja celów programu nastąpi poprzez:

- umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z ulg i zniżek zaoferowanych przez

Partnerów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu,

- uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w programach i działaniach podejmowanych przez miasto

Wodzisław Śląski,
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§ 4. 

1.  Koordynatorem Programu „Rodzina 3+” jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2.  Program realizowany będzie przez:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim,
- Wodzisławskie Centrum Kultury,
- innych partnerów, którzy przystąpili do programu.

§ 5. 
Uczestnictwo w programie „Rodzina 3+” uprawnia do:

a) zakupu biletu ze zniżką 20% w przypadku wejścia indywidualnego do kina PEGAZ w Wodzisławskim

Centrum Kultury, z wyłączeniem odrębnych seansów premierowych,

b) zakupu biletów ze zniżką 50% w przypadku uczestnictwa całej rodziny do kina PEGAZ w

Wodzisławskim Centrum Kultury,  z wyłączeniem odrębnych seansów premierowych,

c) zakupu biletu ze zniżką 20% w przypadku wejścia indywidualnego na niedzielne rodzinne spotkania z

teatrem w Wodzisławskim Centrum Kultury,

d) zakupu biletów ze zniżką 50% na niedzielne rodzinne spotkania z teatrem w Wodzisławskim Centrum

Kultury w przypadku uczestnictwa całej rodziny,

e) korzystania z preferencyjnych stawek wejściowych do obiektów rekreacyjnych i  sportowych będących

w zarządzie MOSiR „CENTRUM”: kryta pływalnia „Manta”, chata solankowa, strefa saun oraz

lodowisko sezonowe zgodnie z aktualnymi cennikami uwzględniającymi te preferencje,

f) korzystania z preferencyjnych cen usług w obiektach zarządzanych przez MOSiR „CENTRUM”:

wypożyczalnia sprzętu pływającego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”, wypożyczalnia sprzętu

sportowego na terenie RPR „Trzy Wzgórza”, nauka pływania, szkółka pływacka, aqua aerobik i aerobik

zgodnie z aktualnymi cennikami tych usług uwzględniającymi te preferencje,

g) pierwszeństwa w zapisach związanych z akcją lato i zima z MOSiR „CENTRUM”,

h) przejazdów ulgowych komunikacją miejską dla osób legitymujących się kartą „Rodzina 3+”

(obowiązuje do końca 2018 r.),

i) bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczestników programu poniżej 18 roku życia

(obowiązuje od stycznia 2019 r.),

j) bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczestników programu poniżej 18 roku życia

(obowiązuje od stycznia 2019 r.),

k) pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola i żłobka,

l) bezpłatnego udziału dzieci w szczepieniach profilaktycznych organizowanych przez Miasto.

§ 6. 

1. Jako potwierdzenie do korzystania z uprawnień, o których mowa w § 5 niniejszego załącznika,

wprowadza się kartę „Rodzina 3+”.
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2. Kartę „Rodzina 3+” przysługuje każdemu członkowi zamieszkałemu na terenie miasta Wodzisławia

Ślaskiego rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej, na podstawie złożonego wniosku.

3. Karta „Rodzina 3+” jest imienna, posiada termin ważności.

4. W celu otrzymania karty „Rodzina 3+” dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny

składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy

ul. Bogumińska 4b wypełniony i podpisany wniosek.

5. Karta „Rodzina 3+” wydawana jest na okres jednego roku. Karta może być przedłużona na okres

następnego roku po złożeniu wniosku o przedłużenie ważności karty „Rodzina 3+”.

6. Wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+” oraz wniosek o przedłużenie ważności karty „Rodzina

3+” rozpatrywany jest przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. Karta zostanie wydana po

weryfikacji złożonego wniosku nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego

wniosku.

7. Karta „Rodzina 3+” ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

posiadacza karty. W przypadku dzieci nieposiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość,

karta „Rodzina 3+” ważna jest wraz z kartą „Rodzina 3+” rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i

dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

8. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 3+” osoba uprawniona zobowiązana jest do

niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej organu wydającego kartę o tym fakcie wraz z prośbą o

wydanie duplikatu karty „Rodzina 3+”.

§ 7. 

Wzór wniosku o wydanie karty „Rodzina 3+”, wzór wniosku o przedłużenie ważności karty „Rodzina

3+” a także wzór karty „Rodzina 3+” określa Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

w drodze zarządzenia.
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UZASADNIENIE

Na mocy przepisu art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) rada gminy może uchwalić samorządowy program przyznający

uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. Przyjmowanie i realizacja niniejszego programu jest

zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Uchwała dotycząca samorządowego programu o

którym mowa w art. 27 cyt. ustawy stanowi akt prawa miejscowego.

Celem podjęcia przedmiotowej uchwały jest wprowadzenie na terenie miasta Wodzisławia

Śląskiego samorządowego programu „Rodzina 3+”, skierowanego do rodzin wielodzietnych

zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Projekt uchwały zakłada

wprowadzenie systemu zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych korzystających z dóbr

edukacyjnych, kultury, sportu, rozrywki oraz preferencyjnych ofert przedsiębiorców prowadzących

działalność gospodarczą, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu. Program zaplanowany

do wprowadzenia ukierunkowany jest również na promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz

zwiększenia szans rozwojowych dzieci i młodzieży z owych rodzin. Ponadto dzięki przyjęciu

uchwały rodziny będą mogły korzystać z komunikacji miejskiej na preferencyjnych warunkach.
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