
 

 

UCHWAŁA NR XLV/236/2013 

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

z dnia 23 maja 2013r. 

w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, 

zamieszkałych na terenie Gminy Witnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., 

poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Na terenie Gminy Witnica wprowadza się w życie program wsparcia i pomocy dla rodzin 

wielodzietnych, zwany dalej Programem Rodzina 3+, którego celem jest:  

1) pomoc rodzinom wielodzietnym mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Witnica, promocja 

modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;  

2) poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej poprzez 

obniżenie jej kosztów utrzymania;  

3) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do form rozrywki, sportu i edukacji, organizowanych dla 

dzieci i młodzieży przez instytucje i organizacje zarządzane  przez jednostki organizacyjne Gminy Witnica. 

2. Realizacja celów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie poprzez:  

1) udzielenie rodzinom wielodzietnym zniżki w wysokości 50% od obowiązujących opłat za uczestnictwo 

w zajęciach i imprezach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez Miejski Dom Kultury na terenie 

całej gminy Witnica;  

2) udzielenie rodzinom wielodzietnym zniżki na korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych z terenu 

Gminy Witnica, wykraczających poza podstawę programową, w wysokości 20%  na pierwsze dziecko oraz 

po 25% na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola;  

3) udzielenie rodzinom wielodzietnym zniżki w wysokości 25% miesięcznych kosztów łącznych odbioru 

odpadów komunalnych;  

4) udzielenie rodzinom wielodzietnym zniżki w wysokości 10%, naliczonej do każdej faktury wystawionej 

przez MZK w Witnicy z tytułu poboru wody i odbioru ścieków, w systemie zbiorowego odprowadzania. 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki korzystania z Karty Rodziny 3+ określa Regulamin Karty Rodziny 3+, który 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Jako potwierdzenie uprawnień do realizacji celów, o których mowa w par. 1 wprowadza się Kartę 

Rodziny 3+.  

3. Wzór Karty Rodziny 3+, dla rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały.  
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4. Uzyskanie Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, złożony 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 do 

niniejszej uchwały). 

§ 3. Środki niezbędne na realizację celów, o których mowa w paragrafie 1 będą pokrywane z budżetu 

Gminy Witnica.  

§ 4. 1. Jednostką koordynującą realizację założeń niniejszej uchwały jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Witnicy.  

2. M-GOPS przedstawi Radzie Miejskiej w Witnicy informację o realizacji niniejszej uchwały za poprzedni 

rok, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, po upływie roku budżetowego. 

§ 5. 1. W programie mogą, na zasadzie dobrowolności, brać udział podmioty zewnętrzne, wprowadzając 

ulgi dla rodziny wielodzietnej w zakupie towarów i usług, na określonym przez siebie poziomie. Akces do 

programu należy zgłosić do koordynatora i z nim ustalić sposób promocji działań podmiotu-uczestnika 

programu. Wzór formularza zgłoszenia podmiotu zewnętrznego do Programu Rodzina 3+  stanowi Załącznik 

Nr 4 do niniejszej uchwały.  

2. Promocja działań objętych niniejszą uchwałą realizowana będzie poprzez informator lokalny oraz stronę 

internetową Gminy Witnica. Działania promocyjne obejmą również – nieodpłatnie – wszystkich zewnętrznych 

uczestników programu opisanych w ust. 1. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.  

  

 
Przewodnicząca Rady 

Krystyna Sikorska 
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