UCHWAŁA NR IX/94/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica rodzin wielodzietnych
w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienia im pełnego korzystania z dóbr sportowych,
kulturalnych i innych, wprowadza się na terenie Gmina Trzebnica gminny program dla rodzin wielodzietnych
pn. „Trzebnicka Rodzina 3+”.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1390);
2) Programie – należy rozumieć program „Trzebnicka Rodzina 3+ ”;
3) Rodzinie wielodzietnej – należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
4) Karcie – należy rozumieć Kartę Dużej Rodziny, przyznawaną na podstawie Ustawy w numerze której
siedem pierwszych cyfr wskazywać będzie na Gminę Trzebnica. Identyfikatorem tym są następujące cyfry:
0220033;
5) Partnerze – należy rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Trzebnica lub podmioty powiązane
strukturalnie lub kapitałowo z Gminą Trzebnica, organizacje pozarządowe, firmy i przedsiębiorców
prywatnych, którzy zaoferują ulgi, zwolnienia i preferencje dla Rodziny wielodzietnej i przystąpią do
Programu.
§ 3. Program „Trzebnicka Rodzina 3+” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Środki niezbędne do realizacji Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Trzebnica oraz z budżetów
innych Partnerów, którzy przystąpią do Programu.
§ 5. Do 30 kwietnia każdego roku Burmistrz Gminy Trzebnica przedłoży
w Trzebnicy roczne sprawozdanie z realizacji Programu ,,Trzebnicka Rodzina 3+".

Radzie Miejskiej

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik do uchwały Nr IX/94/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 19 września 2019 r.
PROGRAM „TRZEBNICKA RODZINA 3+”
1. Program „Trzebnicka Rodzina 3+”, zwany dalej także „Programem” jest ważnym ogniwem polityki
prorodzinnej Gminy Trzebnica. Jego adresatem są Rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390).
2. Głównym realizatorem Programu jest Urząd Miejski w Trzebnicy z gminnymi jednostkami
organizacyjnymi.
3. W realizacji Programu uczestniczyć mogą również organizacje pozarządowe, parafie, przedsiębiorcy
oraz inne zainteresowane osoby prawne i fizyczne.
4. Realizacja zadań Gminy wynikających z Programu może zostać powierzona organizacji
pozarządowej w trybie ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
5. Cele Programu:
1) wsparcie Rodzin wielodzietnych poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na
preferencyjnych
zasadach z ofert gminnych instytucji i jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury,
sportu i rekreacji, a także – z ulg i preferencyjnych usług przyznanych przez przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy oraz przez inne podmioty;
2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci z Rodzin wielodzietnych;
3) wzmocnienie roli Rodziny wielodzietnej w procesie wychowania dzieci;
4) promowanie modelu Rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.
6. Realizacji wyżej wymienionych celów służyć będą m. in. następujące instrumenty:
1) zapewnienie członkom Rodzin wielodzietnych wymienionych w pkt. 1. Programu 50% zniżki przy zakupie
biletów (karnetów) wstępu na pływalnię w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica - Zdrój Spółka z o. o.
z siedzibą w Trzebnicy i na miejskie lodowisko, a także – na płatne imprezy kulturalne, w tym: seanse
filmowe - organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy;
2) przyznanie 100% ulgi za opłaty szczepień przeciw meningokokom;
3) zagwarantowanie bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w mieście Trzebnica(1 pętla) oraz 50%
zniżki na bilety jednorazowe w komunikacji miejskiej poza strefę miasta Trzebnica;
4) stworzenie możliwości przystąpienia do Programu przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą
na terenie Gminy Trzebnica oraz innym podmiotom: osobom prawnym i osobom fizycznym – na
określonych przez nich warunkach;
5) informowanie „Trzebnickich Rodzin 3+” o możliwości korzystania z ulg i świadczeń przyznanych przez
wszystkich realizatorów Programu.
7. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w punkcie 6. ppkt 5) Programu, następuje na
podstawie deklaracji – załącznik nr 1 do Programu, złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy i po podpisaniu stosownego Porozumienia – załącznik nr 2 do Programu.
8. Realizatorzy Programu umieszczają w swych witrynach lub przy wejściach do swych siedzib informację
o honorowaniu Karty.
9. Wskazany przez Burmistrza Gminy Trzebnica koordynator Programu będzie odpowiedzialny za:
1) opracowanie, koordynację systemu ulg zwiększających dostęp Rodzin wielodzietnych do ofert gminnych
instytucji i jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji;
2) zawieranie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzebnica
oraz innymi podmiotami deklarującymi udział w realizacji Programu;
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3) prowadzenie dokumentacji Programu;
4) bieżącą aktualizację katalogu ulg i preferencji oferowanych przez realizatorów Programu;
5) promocję Programu „Trzebnicka Rodzina 3+” w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy a także
- wszelkich innych informacji i ogłoszeń związanych z Programem.
10. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez realizatorów
Programu jest Karta. Wzór Karty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz
szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (t.j.
Dz. U. z 2019 r, poz. 99).
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Załącznik nr 1
do Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”
Trzebnica, dnia …………………….……..
pieczątka nagłówkowa podmiotu
DEKLARACJA
przystąpienia do Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”
dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzebnica oraz innych
podmiotów: osób prawnych i fizycznych, którzy zgłaszają chęć włączenia się w realizację Programu.
1. Nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/innej osoby prawnej/fizycznej:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres siedziby/zamieszkania podmiotu:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej do kontaktów:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Zakres oferowanych preferencji dla osób objętych Programem:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
5. Adres świadczenia preferencyjnych usług na rzecz osób objętych Programem:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(podpis/pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu)

Załącznik nr 2
do Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”
Porozumienie Nr …...
Zawarte w dniu ……... pomiędzy
Gminą Trzebnica pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica reprezentowaną przez :
…………………………………………………..
zwaną dalej „Gminą”
a
…………………………………………………... reprezentowanym przez:
…………………………………………………...
zwaną dalej „Partnerem” w sprawie współpracy w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.
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§ 1.
Niniejszym porozumieniem Partner włącza się do przedsięwzięcia określonego w Uchwale nr ….../19
z dnia …………. 2019 r. Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina
3+”.
§ 2.
Realizując § 1 porozumienia „Partner” umożliwi korzystanie przez Rodziny objęte Programem
z poniższych ulg :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
§ 3.
Partner wskazuje, że ulgi, o których mowa w § 2 będą dokonywane w jego placówce w ……………. na
ul. ……………………………, Kontakt: ……………. tel. ……………...
§4
Gmina w ramach akcji informacyjnej jest upoważniona do informowania o zawartym porozumieniu
w materiałach informacyjnych i na prowadzonej przez siebie stronie internetowej.
§ 5.
„Partner” ma prawo umieszczać informacje na temat udziału w Programie „Trzebnicka Rodzina 3+” oraz
na temat udzielanych zniżek, określonych w § 2 niniejszego Porozumienia, we własnych materiałach
promocyjno – reklamowych, a także w miejscu prowadzenia działalności.
§ 6.
Porozumienie zawiera się na okres od dnia podpisania Porozumienia na czas nieokreślony.
§ 7.
Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków, a z tytułu realizacji
postanowień niniejszego porozumienia Strony nie będą miały wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.
|
§8
Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu
porozumienia.
§ 9.
Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
GMINA

Id: 9F2818DF-FB97-4472-B1BC-11B06339652A. Uchwalony

PARTNER

Strona 4

