UCHWAŁA NR XLII/502/14
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Dębicy Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod
nazwą „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 16 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dębicy
uchwala, co następuje:
§ 1. Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych w realizacji ich funkcji, jak również w celu zapewnienia
optymalnych warunków do godnego życia, zaspokajania różnorodnych potrzeb, socjalizacji i zrównoważonego
rozwoju, szczególnie dzieci i młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, wprowadza się na terenie miasta
Dębicy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Dębica;
2) Programie - należy przez to rozumieć program pn. „Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus", czyli ogół działań,
polegających na przyznaniu zniżek i ulg stosowanych przez Partnerów Programu, skierowanych do rodzin
wielodzietnych z terenu miasta Dębicy;
3) Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie
Gminy Miasta Dębica, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku
dochodowego na rzecz Gminy i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia
18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje w systemie
stacjonarnym, lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
4) Karcie - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający udział członka rodziny w Programie. Uprawnia
ona do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg, zwolnień i preferencji
oferowanych przez uczestniczących w Programie Partnerów. Służy do identyfikacji i weryfikacji uprawnień
członków rodzin.
5) Partnerach – należy przez to rozumieć jednostki powiązane i nie powiązane strukturalnie i kapitałowo
z samorządem miasta Dębicy, np.instytucje, firmy handlowo-usługowe i produkcyjne, banki, kluby sportowe
i inne.
§ 3. Podstawowymi celami programu jest:
1) Promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
2) Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się
w tych rodzinach dzieci i młodzieży,
3) Poprawa sytuacji demograficznej Dębicy.
§ 4. Cele Programu realizowane będą poprzez:
1) Wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji na usługi i dobra, oferowane przez uczestniczące jednostki
organizacyjne Gminy i Partnerów;
2) Wykorzystanie dostępnych w Gminie form promocji, w celu zaangażowania do udziału w programie
podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą, oferujących usługi i towary oraz dobra
kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
3) Budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla rozwoju
rodziny;
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4) Uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach
podejmowanych przez samorząd Gminy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami
i pracodawcami;
5) Rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności twórczych
członków dużych rodzin.
§ 5. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest posiadanie Karty.
2. Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki
i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi, z którymi zostanie podpisane porozumienie o którym mowa
w ust. 3.
3. Zasady współpracy pomiędzy Gminą, a podmiotami, które przystąpią do Programu regulowane będą na
drodze porozumień. Podmiot, z którym zostanie podpisane porozumienie, zostaje Partnerem Programu.
4. Partnerzy informują o realizacji Programu w swojej instytucji, umieszczając logo Programu w widocznym
miejscu, dostępnym dla ogółu mieszkańców.
5. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych będzie podawany do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Dębica
6. Burmistrz Miasta Dębicy ustali Regulamin Programu, wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji
i zasady współpracy z Partnerami.
§ 6. Karta będzie uprawniała członków rodzin wielodzietnych, które przystąpią do Programu, do korzystania na
preferencyjnych zasadach z:
1) oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w zakresie korzystania z całej dostępnej oferty – przy
czym wysokość zniżki wynosi 50% w stosunku do obowiązujących cen;
2) przejazdów na terenie Dębicy liniami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy, tj. zniżek
w cenach biletów okresowych, normalnych i ulgowych w wysokości: 50% w stosunku do aktualnie
obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalonych na mocy odrębnej Uchwały;
3) ofert innych jednostek organizacyjnych Gminy, określanych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej lub
zarządzeniach kierowników tych jednostek ( np uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę, czy oferty miejskich
jednostek kultury)
4) oferty Partnerów, którzy przystąpią do programu, według warunków określonych przez zarządzających tymi
podmiotami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski
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