UCHWAŁA NR XXXVII / 379 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie; przyjęcia programu ,,Karta Rodziny 3+”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 654 i poz. 1318) oraz 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 i poz. 509 ) Rada
Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program działań na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie
gminy Nowy Tomyśl o nazwie ,,Karta Rodziny 3+”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) programie – należy przez to rozumieć program ,,Karta Rodziny 3+”;
2) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć odpowiednio rodzica/rodziców/
opiekunów prawnych dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum
trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania
nauki, niezależnie od sytuacji materialnej. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne
dziecko/dzieci,
3) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione, znajdujące
się pod opieką prawną,
4) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone
odpowiednio przez rodzica/rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi, wspólnie
zamieszkujących na terenie gminy Nowy Tomyśl,
5) karcie – należy przez to rozumieć ,, Kartę Rodziny 3+”.
6) podmiot - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, jednostki
organizacyjne gminy oraz partnerów,
7) partner - należy przez to rozumieć inne niż gminy podmioty, w tym prowadzace działalność
gospdarczą, które przystąpiły do programu.
§ 3. Program jako element polityki społecznej realizowanej przez gminę Nowy Tomyśl ma
na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
2) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
3) wspieranie rodziny wielodzietnej w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań jej
członków,
4) ułatwienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do różnorodnych dóbr i usług.
§ 4. ,,Karta Rodziny 3+” uprawnia do:
1) otrzymania zestawu upominkowego ,,Paczka dla niemowlaczka” o wartości 200zł. z okazji
narodzin w rodzinie trzeciego i kolejnego dziecka,
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2) bezpłatnego wstępu na wszystkie własne imprezy organizowane przez Nowotomyski
Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu z wyjątkiem imprez organizowanych w NOK przez
inne podmioty np. agencje artystyczne,
3) bezpłatnego nabycia rocznego biletu wstępu do Ogrodu Zoologicznego w Nowym Tomyślu,
4) bezpłatnej rejestracji w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu,
5) sfinansowania lub dofinansowania do krajowych wycieczek szkolnych, jeden raz w roku
kalendarzowym, uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych – do kwoty 500 zł na każde
dziecko.
6) udzielenia rodzinom wielodzietnym ulg przez jednostki organizacyjne gminy Nowy
Tomyśl, na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu oraz
wewnętrznych aktów wydanych przez gminne jednostki organizacyjne,
7) korzystania ze zniżek/ulg/rabatów dla rodzin wielodzietnych udzielanych przez partnerów
programu.
§ 5. Zestawienie podmiotów uczestniczących w programie oraz udzielanych przez te
podmioty świadczeń ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.
§ 6. 1. Uczestnictwo w programie podmiotów, które go realizują opiera się na zasadach
suwerenności stron i partnerstwa.
2. Przystąpienie partnera do programu następuje na podstawie porozumienia zawartego
z gminą Nowy Tomyśl, określającego prawa i obowiązki związane z uczestnictwem
w programie.
3. Przystąpienie partnera do programu jest ogłaszane przez zamieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Tomyślu informacji wskazującej nazwę uczestnika programu oraz jego ofertę związaną
z uczestnictwem w programie.
4. Partner otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem identyfikacyjnym ( logo)
programu, który umieszczać może w witrynach, na kasach i materiałach promocyjnych,
w szczególności posługując się naklejką określoną w załączniku nr 1.
5. Partner potwierdza prawo członka rodziny do korzystania z proponowanej oferty poprzez
żądanie okazania przez członka rodziny karty.
§ 7. Środki finansowe na realizację instrumentów, o których mowa w § 4 pkt. 1-6
pokrywane są z budżetu gminy Nowy Tomyśl.
§ 8. Gmina Nowy Tomyśl nie ponosi odpowiedzialności za zniżki/ulgi/rabaty lub inne
świadczenia proponowane posiadaczom karty, przez partnerów programu.
§ 9. Informację o realizacji programu za poprzedni rok przedstawia dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu do 31 marca następnego roku.
§ 10. 1. Wprowadza się ,,Kartę Rodziny 3+” jako dokument potwierdzający uprawnienie do
korzystania z programu. Karta jest dokumentem imiennym, opatrzonym w logo programu,
nadany numer i datę ważności. Wzór karty określono w załączniku nr 2.
2. Karta wydawana jest każdemu uprawnionemu członkowi rodziny.
3. Uzyskanie karty odbywa się na wniosek, którego wzór określono w załączniku nr 3.
4. Wniosek należ złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka
Piłsudskiego 8, w godzinach od 8.00 do 15.00.
5. Wniosek o wydanie karty składa rodzic.
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6. Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.
7. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
a) kserokopię dowodu osobistego rodzica ( oryginał do wglądu),
b) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki
przez dzieci powyżej 18 roku życia.
§ 11. Osoby wnioskujące o otrzymanie karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie karty, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu.
§ 12. Karta będzie wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu po
weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
§ 13. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą
upoważnioną do odbioru karty jest wnioskodawca.
§ 14. Uzyskanie karty dla nowego członka rodziny odbywa się na podstawie wniosku .
Wniosek wymaga jedynie uzupełnienia danych nowego członka rodziny.
§ 15. Właścicielem karty jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku znalezienia karty, należy ją zwrócić do OPS w Nowym Tomyślu.
§ 16. Karta wydawana jest na czas określony.
§ 17. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika –
dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci
nie posiadających dokumentu tożsamości, karta ważna jest wraz z kartą rodzica i jego dowodem
osobistym.
§ 18. Termin ważności karty będzie liczony od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia
miesiąca po upływie 12 lub 36 miesięcy.
§ 19. Po upływie ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie karty.
§ 20. Karta jest ważna 1 rok lub 3 lata.
§ 21. Termin ważności kart wydanych na okres 1 roku dotyczy rodzin, w których najstarsze
dziecko ukończyło 15 rok życia.
§ 22. Termin ważności kart wydanych na okres 3 lat dotyczy rodzin, w których najstarsze
dziecko nie ukończyło 15 roku życia.
§ 23. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w karcie, jej
posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Tomyślu.
§ 24. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania karty, użytkownik zobowiązany
jest do niezwłocznego jej zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.
§ 25. Karta ma charakter osobisty i nie może być używana lub udostępniana przez
użytkownika innym, nieupoważnionym osobom pod karą cofnięcia przyznania uprawnień.
§ 26. W przypadku posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione podmiot
współpracujący w ramach programu ( partner) ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.
§ 27. W przypadku nieodebrania karty po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o wydanie karty, dokument zostaje zniszczony.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
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§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Tomasz Wlekły
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII / 379 / 2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia
2013r.
w sprawie; przyjęcia programu ,,Karta Rodziny 3+”.
Program ,,Karta Rodziny 3+” jest jednym z elementów polityki społecznej gminy Nowy
Tomyśl. Program ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny
i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w gminie klimatu
sprzyjającego wychowywaniu dzieci i docenienie trudu podejmowanego przez rodziców.
Program ,,Karta Rodziny 3+” ma na celu wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie
w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków.
W programie uczestniczyć będą rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie gminy
Nowy Tomyśl. Uczestnictwo w programie umożliwi im korzystanie z ulg, zniżek, rabatów
w różnych sferach życia oferowanych przez instytucje gminne oraz partnerów prywatnych,
którzy zdecydują się przystąpić do programu na zasadzie porozumienia.
Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu przy
współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy i Wydziałem Rozwoju i Promocji Urzędu
Miejskiego w Nowym Tomyślu.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/ 379 /2014
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 grudnia 2013r.

WNIOSEK
O WYDANIE KARTY RODZINY 3 +
Nowy Tomyśl ......................
Imię i nazwisko ........................................................
Adres zamieszkania .................................................
..................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego ............................
Nr telefonu ..................................
Niniejszym wnoszę o wydanie Karty Rodziny 3+ uprawniającej członków mojej
rodziny do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą Nr.................................................
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia ................................. w sprawie przyjęcia
programu ,,Karta Rodziny 3+”.
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie prowadzących
gospodarstwo domowe i zamieszkałych na terenie gminy Nowy Tomyśl.
Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

DATA
URODZENIA

PESEL

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

Pouczenie:
- rodzina wielodzietna – należy przez to rozumieć odpowiednio rodzica/rodziców/opiekunów prawnych dzieci,
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24
roku życia w przypadku kontynuowania nauki, niezależnie od sytuacji materialnej. Do członków rodziny nie
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zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne
dziecko/dzieci.
- dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione, znajdujące się pod opieką
prawną.
- gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone odpowiednio przez
rodzica/rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi, wspólnie zamieszkujących na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Do wniosku dołączam:
1.Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia
( wzór zaświadczenia stanowi załącznik do wniosku).
2.W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki
prawnej nad dzieckiem.
OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych we
wniosku o wydanie Karty Rodziny 3+ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz inne podmioty uprawnione do
realizacji zadania programu ,,Karta Rodziny 3+” w imieniu swoim oraz jako
przedstawiciel ustawowy dzieci wymienionych w oświadczeniu dotyczącym składu
rodziny.
2. Zapoznałem/am się z programem ,, Karta rodziny3+”.
3. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
wniosku.
4. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w karcie zobowiązuję
się do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Tomyślu.
5. W przypadku utraty uprawnień do posiadania karty zobowiązuję się do niezwłocznego
jej zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

………………………………………….
( miejscowość, data )

……………………………………….
( czytelny podpis wnioskodawcy )

………………………………………….
( miejscowość, data)

……………………………………….
( czytelny podpis osoby pełnoletniej )

………………………………………….
( miejscowość, data )

……………………………………….
( czytelny podpis osoby pełnoletniej )

………………………………………….
( miejscowość, data )

……………………………………….
( czytelny podpis osoby pełnoletniej )

Id: ADRKL-BUGNO-TSONO-NFHVT-PDKZG. Podpisany

Strona 5

Załącznik do wniosku o wydanie
Karty Rodziny 3+
…………………………………..

ZAŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU NAUKI

Zaświadcza się, że ………………………………………………… kontynuuje naukę
( imię i nazwisko ucznia )

w roku szkolnym ………………………. w ………………………………………….
( nazwa i adres szkoły )

…………………………………..
( miejscowość, data )
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( podpis, pieczęć osoby upoważnionej )
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