DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1251

Data: 2015-07-01 14:44:05

UCHWAŁA NR IX/153/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Program – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin.
2. Adresatami Programu, o którym mowa w ust. 1, są członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Gminy Świebodzin, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica
mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)
prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,
oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332).
§ 2. Celami Programu są:
1) promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych;
2) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki;
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w rodzinach
wielodzietnych;
4) wzmacnianie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych.
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§ 3. Cele programu będą realizowane poprzez :
1) uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w gminnych strategiach i programach oraz inicjatywach
podejmowanych przez Gminę Świebodzin, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami i podmiotami działającymi w sferze gospodarki;
2) diagnozowanie sytuacji i potrzeb oraz upowszechnianie problematyki rodzin wielodzietnych;
3) tworzenie przyjaznego klimatu lokalnego służącego rozwojowi rodzin wielodzietnych;
4) udostępnienie na preferencyjnych zasadach dóbr i usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji przez gminne
jednostki organizacyjne;
5) podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia systemu ulg w zakupach towarów i usług oferowanych
rodzinom wielodzietnym przez podmioty niepowiązane organizacyjnie i kapitałowo z Gminą Świebodzin;
6) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu zaangażowanych
w realizację przedsięwzięć na rzecz rodzin wielodzietnych.
§ 4. 1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z Programu na terenie Gminy
Świebodzin jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, przyznawana na podstawie przepisów ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, o następujących siedmiu pierwszych cyfrach 0808053.
2. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą korzystać z wprowadzonych w ramach Programu lokalnych
zniżek, ulg, zwolnień i preferencji, bez konieczności uzyskania nowej Karty, chyba, że okres na jaki Karta
została wydana upłynął.
3. Karta ważna jest z dowodem tożsamości – w przypadku rodziców, bądź z legitymacją szkolną lub
studencką w przypadku dzieci.
4. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
wprowadzonego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, członek rodziny wielodzietnej traci
również uprawnienia wynikające z Programu „Świebodzińska Rodzina 3+”.
§ 5. 1. Do Programu mogą przystąpić gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty nie powiązane
organizacyjnie i kapitałowo z Gminą Świebodzin.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 mogą przystąpić do Programu, składając stosowną deklarację, której
wzór określi Burmistrz Świebodzina.
3. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy
zawartej z Burmistrzem Świebodzina.
4. Wykaz podmiotów oraz zakres wprowadzonych w Gminie Świebodzin uprawnień dla rodzin
wielodzietnych będzie publikowany w materiałach informacyjnych związanych z Programem „Świebodzińska
Rodzina 3+”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzinie.
5. Podmioty o których mowa w ust. 1, przystępujące do Programu, będą posługiwać się znakiem
graficznym „Świebodzińska Rodzina 3+”, którego wzór określi Burmistrz Świebodzina.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzinie
Tomasz Olesiak

