
UCHWAŁA NR XIX/241/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), Rada Miejska w Nowym 
Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr  XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2013 r., 
sprawie przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/401/2014 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, których co najmniej jedno 
z rodziców/opiekunów jest zameldowane na terenie gminy Nowy Tomyśl o nazwie „Karta Rodziny 3+ 
”.”;

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone                           
wspólnie odpowiednio przez rodzica/rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi, w którym co 
najmniej jedno z rodziców/opiekunów zameldowane jest na terenie gminy Nowy Tomyśl.”;

3) § 4  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Posiadacz Karty Rodziny 3+ uprawniony jest do:"

1) otrzymania zestawu upominkowego „Paczka dla niemowlaczka” o wartości 400,00zł (słownie: 
czterysta złotych 00/100) z okazji narodzin w rodzinie trzeciego i kolejnego dziecka w terminie 
6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zestaw upominkowy obejmuje zestaw pieluszek 
jednorazowych, śpioszków, kremów i innych środków pielęgnacyjnych posiadających stosowne 
atesty i dopuszczonych do obrotu przez właściwe władze. Wyboru wykonawcy do przygotowania 
zestawu upominkowego dokona OPS w Nowym Tomyślu na podstawie aktualnych przepisów 
prawnych dot. zamówień publicznych. Zestaw artykułów  z uwzględnieniem płci noworodka określi 
umowa zawarta z wykonawcą usługi.   W/w zestaw  osobom uprawnionym wydawany będzie przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

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) bezpłatnego wstępu na lodowisko w Nowym Tomyślu,

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.”;

4) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
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„§ 7. Środki finansowe na realizację instrumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-6 pokrywane są 
z budżetu Gminy Nowy Tomyśl.”;

5) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Osoby wnioskujące o otrzymanie karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zwartych we wniosku o wydanie karty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych przez podmioty 
uprawnione do realizacji programu.”;

6) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uprawnienia nabyte na podstawie Kart Rodziny 3+ wydanych do dnia 31 grudnia 2019 r. zachowują 
swoją moc do dnia utraty terminu ich ważności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XIX/241/2020

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22 stycznia 2020 r.

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 oraz, że co najmniej jedno z rodziców/opiekunów zameldowanych jest 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 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 wspólnie 
odpowiednio przez rodzica/rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi, w którym co najmniej jedno 
z rodziców/opiekunów zameldowane jest 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.
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3. Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie co najmniej jednego z rodziców/opiekunów na terenie 
Gminy Nowy Tomyśl.

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych we wniosku o wydanie 
Karty Rodziny 3+ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych  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 )
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/241/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z
dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”

Uchwała podejmowana jest w trybie przewidzianym przez art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie

gminnym, który mów, że Rada stanowi o kierunkach działania Burmistrza i wynika z ustaleń podjętych

podczas obrad Sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, odbytej w dniu 20 listopada 2019 r. Jej celem jest

rozszerzenie programu działań wynikające z rozpoznanych potrzeb i możliwości Gminy. W szczególności

ma na celu symboliczne i materialne wsparcie przez władze samorządowe rodziców/opiekunów w

momencie narodzin ich trzeciego i każdego kolejnego dziecka.
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