Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/142/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Regulamin Programu „Rodzina 3+”
§1
1. Program „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkałych
na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Przez pojęcie rodziny wielodzietnej rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/rodzica
wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia,
w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.
3. Przez pojęcie rodziny zastępczej rozumie się formę opieki nad dzieckiem/dziećmi całkowicie
lub częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w skład której wchodzą:
a) osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej,
b) dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka prawna, w wieku do 18 roku życia
lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje,
c) dzieci biologiczne osób/osoby będących/ej rodziną zastępczą, w wieku do 18 roku życia
lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.
§2
1. Uczestnictwo w programie „Rodzina 3+” uprawnia do:
a) zakupu dwóch biletów w cenie jednego do kina PEGAZ w Wodzisławskim Centrum Kultury,
b) zakupu trzech lub więcej biletów dla dzieci w cenie dwóch na niedzielne rodzinne spotkania
z teatrem w Wodzisławskim Centrum Kultury,
c) zakupu trzech lub więcej biletów dla dzieci w cenie dwóch na usługi świadczone przez MOSiR
„CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, w tym: wejście na basen, jazdę konną w Ośrodku
Jeździeckim, wypożyczanie sprzętu pływającego w Ośrodku Wodnym „BALATON” i korzystanie
z kręgielni,
d) bezpłatnego korzystania przez dzieci z usług świadczonych przez MOSiR „CENTRUM”
w Wodzisławiu Śląskim w tym: kortów, mini golfa, a także pierwszeństwo w zapisach związanych
z AKCJĄ LATO i ZIMA z MOSiR,
e) pierwszeństwa przy zapisie dzieci na zajęcia organizowane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Wodzisławiu Śląskim w okresie ferii zimowych i letnich,
f) pierwszeństwa przy zapisie dzieci na sobotnie zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Wodzisławiu Śląskim pn.: „Sobotnie sztuczki ze ze sztuką”,

g) bezpłatnego wstępu na wystawy w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim dla wszystkich dzieci oraz
ulgowego biletu wstępu dla rodziców/opiekunów prawnych,
h) pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola i żłobka,
i) bezpłatnego udziału dzieci w szczepieniach profilaktycznych organizowanych przez Miasto.
§3
1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z uprawnień, o których mowa w § 2 niniejszego
regulaminu, wprowadza się kartę „Rodzina 3+”.
2. Kartę „Rodzina 3+” będzie otrzymywał każdy członek zamieszkałej 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+”.
§4
Wzór wniosku o wydanie karty „Rodzina 3+”, wzór wniosku o przedłużenie ważności karty
„Rodzina 3+” a także wzór karty „Rodzina 3+” określi Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
w drodze zarządzenia.
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