UCHWAŁA NR XXXIV/402/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada
Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28. stycznia 2013
r. w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+” wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się treść punktu nr 1. Jego nowa treść brzmi: "Program 'Trzebnicka Rodzina 3+', zwany dalej także
'Programem' jest ważnym ogniwem polityki prorodzinnej Gminy Trzebnica. Jego adresatem są rodziny
wielodzietne, w tym: rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica, składające się
z rodziców/rodziców
zastępczych/opiekunów
prawnych
bądź
jednego
rodzica/rodzica
zastępczego/opiekuna prawnego- mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia
lub 24 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Program nie obejmuje pracujących
pełnoletnich dzieci.
2) Zmienia się treść punktu 6 podpunkt 1, który otrzymuje brzmienie: Zapewnienie członkom rodzin
wymienionych w pkt. 1 Programu 50% zniżki przy zakupie biletów (karnetów) wstępu do Trzebnickiego
Parku Wodnego "Zdrój" Spółka z o.o. od obowiązującej ceny normalnego biletu jednorazowego.
3) Zmienia się treść punktu 6 podpunkt 3, który otrzymuje brzmienie: Przyznanie 15 dodatkowych punktów
przy rekrutacji do gminnych przedszkoli dla dzieci z "Rodzin 3+".
4) W punkcie 6 dodaje się nowy podpunkt nr 7 o treści: Umożliwienie członkom rodzin wymienionych
w punkcie 1 Programu dostępu do oferty Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu poprzez zastosowanie
50% zniżki od obowiązującej ceny normalnego biletu wstępu na lodowisko miejskie, seanse filmowe oraz
inne imprezy kulturalne i sportowe, których organizatorem jest Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Dodatkowo członkowie "Rodziny 3+" w okresie zimowym (od 1 października do 30 marca) mają
możliwość nieodpłatnego korzystania przez dwie godziny z hali sportowej przy ul. Kościelnej 9 w
Trzebnicy.
5) zmienia się treść pkt.9 podpunkt 1), który otrzymuje brzmienie: „opracowanie procedur wdrażania
Programu Trzebnicka Rodzina 3+, koordynację systemu ulg oferowanych przez Realizatorów Programu”;
6) zmienia się treść pkt. 10, który otrzymuje brzmienie: „Prawo do korzystania z katalogu oferowanych przez
Realizatorów Programu ulg i preferencji mają dzieci oraz prawny przedstawiciel/prawni przedstawiciele
rodziny.
§ 2. W Załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28. stycznia 2013
r. w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+” wprowadza się następujące zmiany:
1) W punkcie 1 wykreśla się zdanie: "Przy składaniu Wniosku należy opłacić kaucję w wysokości 10 zł. za
każdą KARTĘ".
2) Zmienia się treść punktu 6, który otrzymuje brzmienie: "W przypadku utraty lub zniszczenia KARTYustawowy przedstawiciel rodziny zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie
Koordynatora Programu i wystąpienia z wnioskiem o wydanie wtórnika tej KARTY oraz do złożenia
wniosku o przedłużenie wszystkich KART rodziny."
3) Wykreśla się treść punktów 7, 8 i 9 Regulaminu wydawania i korzystania z "Kart Trzebnickiej Rodziny
3+".
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4) W Załączniku nr 1 do Regulaminu wydawania i korzystania z "Kart Trzebnickiej Rodziny 3+"- Formularzu
Wniosku o wydanie/prolongatę "Kart Trzebnickiej Rodziny 3+" zmienia się treść zdania pod nagłówkiem
Wniosek o wydanie/prolongatę "Kart Trzebnickiej Rodziny 3+". Nowa treść omawianego zdania brzmi:
"Wnoszę o wydanie/prolongatę* 'Kart Trzebnickiej Rodziny 3+' uprawniających członków mojej rodziny
do korzystania z ulg i preferencji zapewnianych przez Realizatorów Programu. Oświadczam, że moja
rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej wskazanym adresem:".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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