UCHWAŁA NR XXXVII/473/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie
Gminy Wieliczka i wprowadzenia Programu " Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a i 16 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Wieliczka program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą
"Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+".
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. programie - należy przez to rozumieć program pod nazwą "Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+" ,
2. rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie
Gminy Wieliczka, złożoną z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczających się z podatku
dochodowego na terenie Gminy Wieliczka i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku
dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji,
3. Karcie - należy przez to rozumieć "Wielicką Kartę Rodziny 3+", uprawniającą jej posiadaczy do korzystania
z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty.
§ 3.
Podstawowymi celami programu są:
1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
2. wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych, wychowujących się
w tych rodzinach dzieci.
§ 4.
1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta.
3. Wzór Karty, regulamin jej wydawania i użytkowania a także katalog ulg, zwolnień i peferencji dla rodzin
wielodzietnych zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz podane do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.
§ 5.
Program obejmować będzie:
1. wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez
uczestniczące w programie jednostki organizacyjne i instytucje, zależne od Gminy Wieliczka,
2. wykorzystanie dostępnych Gminie Wieliczka form promocji w celu zaangażowania do udziału w programie
podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Wieliczka, oferujących usługi i zakup towarów
oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
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3. budowanie klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji służących rozwojowi
rodziny,
4. uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach i działaniach,
podejmowanych przez Gminę Wieliczka samodzielnie, jak i we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami i pracodawcami,
5. inicjowanie badań i przygotowanie informacji dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych,
6. działania na rzecz rozwoju wolontariatu zaangażowanego w promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych.
§ 6.
Realizatorami zadań wymienioych w § 5 będą:
1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce,
2. Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka,
3. gminne jednostki organizacyjne, w tym m. in. szkoły, przedszkola i instytucje kultury,
4. inne podmioty, które przystąpią do programu.
§ 7.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do podjęcia inicjatywy w celu dokonania zmian aktów
prawa miejscowego, w tym uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, wprowadzających ulgi, zwolnienia i preferencje,
o których mowa w § 5 ust. 1.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Uzasadnienie
Wprowadzenie Programu "Wielicka Karta Dużej Rodziny 3 +" ma na celu promocję modelu rodziny
wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku oraz bezpośrednie wsparcie rodzin pooprzez wprowadzenie systemu
zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty
oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, oferowanej przez Gminę Wieliczka. Karta ma na celu udzielenie skutecznego
wsparcia skierowanego do konkretnej grupy społecznej. Wprowadzenie Programu "Wielicka Karta Dużej Rodziny
3 +" ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności,tak ważnej dla rozwoju demograficznegoPolski.
Program zakłada wydanie specjalnej karty, która będzie umożliwiała rodzinom wielodzietnym korzystanie z dóbr
oferowanychprzez Gminę.
"Karta Dużej Rodziny 3+ " będzie oddziaływała w wielu obszarach życia społeczności lokalnej. Przede
wszystkim bedzie informacją, że rodziny posiadające więcej niż troje dzieci mogą liczyć na pomoc i wsparcie
lokalnego samorządu.
Karta taka będzie zarówno instrumentem obniżającym koszty comiesięcznych wydatków rodzin ( katalog ulg
i zniżek funkcjonujących w ramach Programu), jak również elementem pozwalającym na udzielenie wsparcia
rodzinom co do wyboru formy aktywnego spedzania czasu wolnego. Jednocześnie wprowadzenie jej zwiększy
dostęp do różnych form rozrywki, sportu i rekreacji oraz inicjatyw kulturalnych.
Realizacja Programu pozwoli ponadto na utrwalenie pozytywnego wizerunku Gminy przyjaznej rodzinie.
Wprowadzenie Karty może także dawać korzyści finansowe zarówno dla samorządu jak również dla podmiotów
prywatnych poprzez zwiększenie liczby odbiorców konkretnych usług czy też produktów.
PrzewodniczącyRady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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