UCHWAŁA NR LIX/602/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i pkt 16 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm..), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje :
§ 1. 1. Przyjmuje się program Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, zwany dalej Programem. Program określa
działania w zakresie prorodzinnej polityki społecznej, realizowanej przez Gminę Wałbrzych i gminne jednostki
organizacyjne w ramach zintegrowanego systemu preferencji dla wałbrzyskich rodzin wielodzietnych w celu
wspierania i promowania tego modelu rodziny.
2. Uchwała stwarza możliwość przystąpienia do realizacji Programu także podmiotów innych niż określone
w ust.1, które w ramach prowadzonej działalności zapewnią rodzinom wielodzietnym szczególne preferencje, ulgi
i zwolnienia oraz udostępnianie dóbr i usług.
§ 2. 1. Uprawnionymi do korzystania z Programu, zwanymi dalej „członkami rodzin wielodzietnych'' są
członkowie rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, zamieszkałych na terenie
miasta Wałbrzycha, w których na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego dzieci,
pozostaje, co najmniej troje dzieci:
a) w wieku do ukończenia 18 roku życia, bądź w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko
uczy się w szkole lub szkole wyższej,
b) bez ograniczeń wiekowych - dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności,
c) bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z rodzinnych domów dziecka, w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze
zm.), w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa
w art. 37 ust.2 tej ustawy.
2. Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
§ 3. 1. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest: Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus,
zwana dalej Kartą.
2. Katalog preferencji, ulg i zwolnień dla rodzin uprawnionych do korzystania z Programu, zostanie podany do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
§ 4. Realizacja Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus winna przyczynić się do:
1) umacniania oraz wspierania funkcji rodzin wielodzietnych, a także zwiększania szans rozwojowych
i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w tych rodzinach,
2) przeciwdziałania niekorzystnej sytuacji demograficznej miasta Wałbrzycha,
3) zachęcania do integracji i kreatywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym,
4) kreowania pozytywnego wizerunku wielodzietności i promowanie rozwoju takiego modelu rodzicielstwa,
5) ułatwienia rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, instytucji kultury, możliwości korzystania
z obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
6) koordynacji i promocji systemu preferencji, ulg i zwolnień adresowanych do rodzin wielodzietnych.
§ 5. W ramach Programu przewiduje się:
1) utworzenie katalogu preferencji, ulg i zwolnień oraz udostępnianych dóbr i usług, z których będzie można
korzystać na podstawie Karty, oferowanych przez uczestniczące w programie jednostki organizacyjne Gminy
i inne podmioty,
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2) realizację działań na rzecz rodzin wielodzietnych wynikających z dokumentów strategicznych, programów
i działań podejmowanych przez miasto Wałbrzych samodzielnie, oraz przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami,
3) podejmowanie działań zmierzających do zaangażowania w Programie jak najszerszego kręgu podmiotów,
oferujących preferencje, ulgi i zwolnienia oraz udostępnianie dóbr i usług z wielu dziedzin mogących stanowić
pomoc i wsparcie dla rodzin wielodzietnych,
4) budowanie lokalnego klimatu sprzyjającego pozyskiwaniu współdziałających w Programie podmiotów.
§ 6. Przystąpienie do udziału w Programie podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje na podstawie
porozumienia zawartego z Gminą.
§ 7. Korzystanie z uprawnień na podstawie Karty dostępne będzie od dnia 1 czerwca 2014 r.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Program Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus (zwany dalej Programem) skierowany jest do rodzin wielodzietnych,
rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka z terenu Wałbrzycha. Podstawową przesłanką przyjęcia
Programu jest promocja rodziny ze szczególnym podkreśleniem jej funkcji rodzicielskiej. Doskonale wpisuje się on
w całokształt działań realizowanych w obszarze polityki społecznej, w której polityka prorodzinna powinna
zajmować szczególne miejsce.
Program kierowany jest do zamieszkujących na terenie Miasta Wałbrzycha rodzin wielodzietnych,czyli rodzin
z co najmniej trojgiem dzieci na wychowaniu oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których
wychowujesię co najmniej 3 dzieci . Potwierdzeniemuczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest specjalna
karta – Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus wydawana dla każdego członka rodziny. Prawo do korzystania z programu
przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie
podany do publicznej wiadomości poprzez ich sukcesywnie zamieszczanie na utworzonej dla promocji Programu
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzych, zakładka Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus z rozpoznawalnym dla Programu Logotypem.
Program ma na celu wprowadzenie zintegrowanego systemu preferencji dla wałbrzyskich rodzin
wielodzietnych i wynikających z niego rozwiązań. Celem Programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym
korzystanie ze szczególnych uprawnień w dostępie do usług, w tym systemu zniżek do miejskich instytucji kultury
i sportu oraz innych jednostek podległych Miastu Wałbrzych, a tym samym zachęcić ich do uczestnictwa w życiu
kulturalnym i społecznym Miasta. Program zakłada także, że będą mogły do niego przystąpić również podmioty
i instytucje nie powiązane z Gminą Wałbrzych, które w ramach prowadzonej działalności zapewnią rodzinom
wielodzietnym szczególne uprawnienia w postaci możliwości korzystania ze świadczonych przez nie usług na
preferencyjnychzasadach.
Szacuje się, że na terenie miasta Wałbrzycha zamieszkuje około 1600 rodzin, w których na utrzymaniu
pozostaje troje i więcej dzieci, w tym rodzin wychowujących czworo i więcej jest ok. 350. Daje to w sumie kilka
tysięcy osób, które będą mogły skorzystać z Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.
Preferencje i ulgi, które zostaną wprowadzone w ramach Programu , będą wynikały z:
z obowiązującychprzepisów prawa stanowionego przez organy gminy oraz
regulacji wewnętrznych, ustanowionych w ramach swoich kompetencji przez uczestniczące w realizacji jednostki
organizacyjnei instytucje zależne od Miasta Wałbrzych,
porozumień zawartych z podmiotami nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z Miastem , które to podmioty
przystąpią do Programu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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