Projekt
z dnia 13 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Programu pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna”
na terenie Gminy Krapkowice.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.)Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” na terenie Gminy
Krapkowice, którego regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Regulamin
Programu pod nazwą Krapkowicka Rodzina Wielodzietna
§ 1. Postanowienie ogólne
1. Program pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” zwany dalej „Programem”,jest elementem
polityki prorodzinnej realizowanej przez Gminę Krapkowice.Program ten skierowany jest do członków rodzin
wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice bez względu na kryterium
dochodowe.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „rodzinie wielodzietnej” należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Krapkowice,
składającej się z rodziców (lub rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko studiuje;
2) „rodzinie zastępczej” należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Krapkowice,
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mającą na
utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 26 roku życia w przypadku, gdy
dziecko studiuje;
3) „osobach uprawnionych” należy przez to rozumieć osoby określone w ust. 2 pkt 1 i 2, które są objęte
niniejszym Programem;
4) „karcie” należy przez to rozumieć Kartę Krapkowickiej Rodziny Wielodzietnej;
5) „osobie zamieszkałej” należy przez to rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
powyżej 3 miesięcy na terenie Gminy Krapkowice;
§ 2. Celem Programu jest:
1) Budowanie przychylnego klimatu dla rodzin wielodzietnych;
2) Wspieranie i popieranie modelu rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz kształtowanie ich pozytywnego
wizerunku w społeczności lokalnej;
3) Zwiększenie osobom uprawnionym dostępności do dóbr kultury, sportu i oświaty.
§ 3. Realizacja celów odbywać się będzie poprzez:
1) Tworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych do korzystania z usług oferowanych przez
jednostki miejskie oraz inne podmioty z terenu miasta, biorące udział w Programie;
2) Zawieranie porozumień z krapkowickimi organizacjami oraz innymi podmiotami umożliwiającymi
zwiększenie dostępności do oferowanych przez nie usług – osobom uprawnionym;
3) Pozyskiwanie nowych partnerów do Programu;
4) Prowadzenie akcji promocyjnej i medialnej na rzecz popularyzacji Programu.
§ 4. 1. W Programie mogą uczestniczyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty z terenu
miasta Krapkowice oferujące ulgi i zwolnienia, skierowane do osób uprawnionych.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest porozumienie zawarte pomiędzy
Gminą Krapkowice i danym podmiotem.
3. Informacje dotyczące Partnerów Programu, o których mowa w ust. 1, znajdować się będą na miejskiej
stronie internetowej, gdzie będą na bieżąco aktualizowane.
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4. Każdy podmiot uczestniczący w Programie ma prawo do umieszczania przy wejściu do obiektu,
w witrynach, punktach kasowych i swoich materiałach promocyjnych, informacji o przystąpieniu do Programu.
§ 5. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych w ramach Programu jest
Krapkowicka Karta Rodziny, zwaną dalej Kartą.
2. Kartę personalizuje i wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach na podstawie Regulaminu
przyznawania, wydawania i korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie
Polityka prorodzinna jest integralną częścią polityki społecznej w Gminie Krapkowice.
W miarę postępowania procesów starzenia się społeczeństwa i spadku liczby urodzeń należy podejmować
działania zmierzające do ułatwienia życia rodzinom wielodzietnym i poprawy wizerunku tych rodzin.
Głównym celem niniejszej uchwały jest promowanie rodzin wychowujących troje i więcej dzieci oraz
wspieranie ich rozwoju poprzez umożliwienie dostępu i uczestnictwa w życiu edukacyjnym i kulturalnym
Krapkowic.
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