UCHWAŁA NR LXIII/147/2014
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”
oraz szczegółowych warunków jego realizacji
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509 i z 2014 r. poz. 567,
poz. 598 i poz. 1004), art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i 16, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 i z
2014 r. poz. 379 i poz. 1072), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, pod nazwą „Ostrowiecka Rodzina 3+”
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Program nie uchybia dalej idącym preferencjom dla rodzin z dziećmi zamieszkałych
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przyznanych uchwałą Nr LVII/97/2014 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego, poz. 2041).
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1)Program – Program „Ostrowiecka Rodzina 3+”, ustalony niniejszą uchwałą,
2)Gmina – Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
3)rodzina wielodzietna i członkowie rodziny wielodzietnej – rodzinę i jej członków,
o których mowa w §2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.), zamieszkałych na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski,
4)Rada Miasta - Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
5)Prezydent Miasta – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
6)gminne jednostki organizacyjne - jednostki organizacyjne Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
nie posiadające osobowości prawnej oraz gminne osoby prawne,
7)inne podmioty - osoby fizyczne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej i osoby
prawne nie powiązane organizacyjnie i kapitałowo z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 3. Program jest elementem polityki społecznej, realizowanej przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski i ma na celu:
1)promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku,
2)umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
3)zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4)poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych.

§ 4. Cele Programu będą realizowane poprzez:
1)ułatwienie rodzinom wielodzietnym, na preferencyjnych zasadach, dostępu do dóbr kultury,
sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług świadczonych przez gminne jednostki
organizacyjne,
2)uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych i programach
przyjmowanych przez Gminę.
§ 5. 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, każdy w zakresie swojej
właściwości, biorąc pod uwagę możliwości realizacji celów Programu, o których mowa w § 3,
podejmują działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez wprowadzenie
preferencji lub ulg w opłatach za wstęp do podległych im instytucji lub w zakresie świadczonych
przez nie usług i niezwłocznie informują o tym Prezydenta Miasta, a w przypadkach, gdy
przepisy wymagają w tym zakresie podjęcia dodatkowo odpowiedniej uchwały przez Radę
Miasta – przedkładają Prezydentowi Miasta stosowny wniosek odnośnie projektu takiej uchwały.
2. Prezydent Miasta, po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie
sporządza, w formie zarządzenia, wykaz zawierający nazwy gminnych jednostek
organizacyjnych i stosowanych przez nie – w ramach Programu – preferencji lub ulg,
a także dokonuje jego aktualizacji.
3. Aktualny wykaz, o którym mowa w ust. 2, publikuje się na stronie internetowej Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Ostrowiecka Rodzina 3+, a także zapewnia się do niego dostęp w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 6. 1. Do korzystania z preferencji i ulg, w ramach Programu, uprawnieni są członkowie
rodziny wielodzietnej, którzy legitymują się dokumentem w postaci „Karty Dużej Rodziny”,
przyznanej przez Prezydenta Miasta lub upoważnioną przez niego osobę, na podstawie przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w §2 pkt 3, zwanej dalej „Kartą Dużej
Rodziny”, w którym to rozporządzeniu szczegółowo zostały uregulowane także kwestie
dotyczące weryfikacji (zmiany) danych zawartych w Karcie, wydawania jej duplikatu, odmowy
jej wydania oraz stwierdzenia utraty uprawnień do jej posiadania.
2. Korzystanie z przyznanych w ramach Programu uprawnień odbywa się przez okres
ważności „Karty Dużej Rodziny” – wyłącznie za okazaniem jej wraz z dowodem tożsamości –
w przypadku rodziców, bądź z legitymacją szkolną lub studencką – w przypadku dzieci.
W przypadku dzieci nieposiadających dowodu tożsamości lub wspomnianej legitymacji
niezbędne jest okazanie Karty rodzica lub rodzeństwa wraz z jego dokumentem tożsamości.
3. Przy odbiorze „Karty Dużej Rodziny” członek rodziny wielodzietnej otrzymuje
jednocześnie wykaz, o którym mowa w §5 ust. 2.
§ 7. 1. W trakcie realizacji Programu mogą do niego przystępować inne podmioty, uzyskując
status „Partnera Programu”, składając stosowną deklarację, w której określają rodzaj,
wysokość i zakres proponowanych przez siebie ulg, zwolnień, preferencji, lub dodatkowych
świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych.
2. Przystąpienie do Programu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta. Porozumienie określa w szczególności:
1)uprawnienia przyznane rodzinom wielodzietnym,
2)lokalizację placówek, w których będą mogły być realizowane uprawnienia,

3)sposób identyfikacji osób uprawnionych z Programu,
4)wzajemne prawa i obowiązki stron porozumienia,
5)okres, na jaki jest zawierane porozumienie oraz warunki i zasady jego rozwiązania.
3. Prezydent Miasta może odmówić innemu podmiotowi przystąpienia do Programu
(zawarcia porozumienia), w szczególności, gdy oferowane uprawnienia są sprzeczne z celami
Programu lub wysokość oferowanych ulg lub preferencji w znikomym stopniu zapewnia
realizację tych celów.
4. Prezydent Miasta może – poprzez rozwiązanie zawartego porozumienia – pozbawić inny
podmiot statusu „Partnera Programu” w przypadku naruszania przez niego postanowień
porozumienia, a w szczególności zaprzestania udzielania uprawnień lub oferowania ich
w sposób mniej korzystny od zadeklarowanego w porozumieniu.
5. Wzór deklaracji innego podmiotu o woli przystąpienia do Programu oraz wzór
porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, określi, w drodze zarządzenia, Prezydent Miasta,
z uwzględnieniem treści ust. 1 i 2 oraz celów Programu.
6. W wykazie, o którym mowa w §5 ust. 2 i 3 i w §6 ust. 3 oraz jego aktualizacjach
zamieszcza się także listę innych podmiotów („Partnerów Programu”) i przyznanych przez nich
uprawnień.
§ 8. 1. Gminne jednostki organizacyjne umieszczają, a inne podmioty („Partnerzy Programu”)
mają prawo umieszczać, w widoczny sposób logo Programu w miejscu / miejscach realizowania
przez nich Programu oraz na swoich stronach internetowych i materiałach promocyjnych, wraz
z informacją o treści odpowiednio: „TU realizujemy Program „Ostrowiecka Rodzina 3+”,
„Partner Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”.
2. Wzór logo Programu określa załącznik do uchwały.
§ 9. Wszelkie koszty realizacji uprawnień udzielanych w ramach Programu przez:
1)gminne jednostki organizacyjne - są finansowane odpowiednio: z budżetu Gminy bądź
bezpośrednio ze środków tych jednostek - w przypadku gminnych osób prawnych,
2)inne podmioty („Partnerów Programu”) – są pokrywane wyłącznie ze środków tych
podmiotów i nie są finansowane (refundowane) przez budżet Gminy.
§ 10. Gmina nie ponosi odpowiedzialności:
1)za zniżki, ulgi i inne oferty oferowane w ramach Programu przez inne podmioty („Partnerów
Programu”),
2)za udostępnienie „Karty Dużej Rodziny” przez osoby, którym ją przyznano, innym
nieuprawnionym osobom.
§ 11. Prezydent Miasta sporządza pierwszy wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
i innych podmiotów(„Partnerów Programu”), realizujących Program oraz ustala wzór deklaracji
i porozumienia, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 i w § 7 ust. 5, nie później niż w terminie 30 dni
od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 12. 1. Program podlega monitorowaniu i ewaluacji.
2. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta, w terminie do 30 maja każdego roku,
sprawozdanie z funkcjonowania Programu.

3. Rada Miasta jest uprawniona do wprowadzania zmian w Programie w czasie jego
realizacji, co nie stanowi przesłanki do jakichkolwiek roszczeń ze strony zarówno osób
legitymujących się „Kartą Dużej Rodziny”, jak i gminnych jednostek organizacyjnych oraz
innych podmiotów („Partnerów Programu”).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 14. Uchwała
Świętokrzyskiego.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Załącznik
do Uchwały Nr LXIII/147/2014
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