
UCHWAŁA NR ORN.0007.78.2013
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina 3+”

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 
182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program „Olecka Rodzina 3+” obowiązujący na terenie Gminy Olecko. 

§ 2. 1. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych: 

a) składających się z rodziców/rodzica i co najmniej trojga dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku, gdy 
dziecko uczy się lub studiuje - do ukończenia nauki - nie dłużej niż do 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 
25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, 

b) których członkowie są zameldowani lub  zamieszkują na terenie Gminy Olecko oraz prowadzą wspólne gospodarstwo 
domowe.

2. Do udziału w programie mogą przystąpić: 

a) rodzice dzieci: biologiczni, zastępczy, opiekunowie prawni, samotnie wychowujący dziecko, 

b) dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców: własne, małżonka, przysposobione, znajdujące się pod opieką prawną lub 
w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie.

3. Na utrzymaniu rodziców nie pozostaje dziecko, które: 

a) pozostaje w związku małżeńskim, 

b) zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, 
areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także 
w szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

§ 3. Program ma na celu: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku; 

2) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych; 

3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 4. 1. Program realizowany przez Gminę Olecko zawiera ofertę ulg i świadczeń, jakie mogą uzyskać rodziny 
w następujących obszarach: 

1) kultura, z zastosowaniem 30% ulgi na obowiązujące ceny biletów wstępu lub określone opłaty, na: 

a) regularne zajęcia artystyczne, 

b) płatne wydarzenia kulturalne,

2) kultura fizyczna, z zastosowaniem 30% ulgi na obowiązujące ceny biletów wstępu lub określone opłaty, na: 

a) pływalni, 

b) siłowni, 

c) ścianie wspinaczkowej, 

d) boisku siatkówki plażowej, 

e) polu namiotowym, 

f) imprezy i zajęcia organizowane przez MOSIR, z wyłączeniem półkolonii.

3) publiczna edukacja przedszkolna, z zastosowaniem 30% ulgi na obowiązujące opłaty za zajęcia dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuncze.

2. Ulg wynikających z programu nie łączy się w przypadku usług objętych ulgami ustawowymi. Oznacza to, że osoba 
korzystająca z Karty ma prawo wybrać czy korzysta z ulgi ustawowej, czy ulgi przysługującej w ramach Programu.

§ 5. 1. Do udziału w Programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje 
pozarządowe, zwane Partnerami Programu, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizowały ulgi lub 
świadczenia dla rodzin wielodzietnych, z zastosowaniem minimum 5 % upustu. 
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2. Ulgi i świadczenia oferowane przez Partnerów Programu mogą obejmować usługi wykraczające poza obszary 
określone w § 4, w wysokości zależnej od Partnerów przyznających ulgi, z wyłączeniem zakupu i konsumpcji alkoholu oraz 
wyrobów tytoniowych. 

3. Podmioty, które chcą stać się Partnerami Programu, składają formularz zgłoszeniowy, w którym określą 
w szczególności rodzaj usług, termin obowiązywania i wysokość zniżek dla posiadaczy Karty Oleckiej Rodziny 3+. 

4. Podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy w zakresie realizacji Programu jest równoznaczne z przyjęciem 
podmiotu do programu w charakterze Partnera Programu. 

5. Burmistrz określi wzór formularza, o którym mowa w ust. 3. 

6. Katalog Partnerów Programu oferujących ulgi lub świadczenia dla rodzin wielodzietnych jest udostępniany w ramach 
prowadzonej promocji Programu. 

§ 6. 1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z ulg i świadczeń jest Karta Oleckiej Rodziny 3+. 

2. Burmistrz Olecka określi Regulamin wydawania i korzystania z Karty Oleckiej Rodziny 3+ oraz jej wzór.

§ 7. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z funkcjonowania Programu za rok budżetowy do 30 kwietnia 
roku następnego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Wprowadzenie Programu Olecka Rodzina 3+ jest odpowiedzią na apel prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który
w maju 2013 r. przedstawił swój program polityki rodzinnej „Dobry klimat dla rodziny”.

Prezentowany projekt uchwały stanowi oddolną samorządową inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Szacunkowa
liczba rodzin z 3 i więcej dzieci w Gminie Olecko określana jest na ok. 350. Statystyki dotychczas prowadzonych programów
przez inne samorządy pokazują, że przeciętnie do programu przystępuje co druga rodzina spełniająca jego kryterium dostępu.
Dla tych rodzin przedstawiamy ofertę możliwości korzystania z usług w gminnych placówkach: MOSiR - obiektów sportowych,
Regionalnego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola. W celu poszerzenia katalogu wsparcia zakłada się pozyskanie do programu
partnerów prywatnych, oferujących swoje usługi i towary jako Partnerów Programu.

Aktualny katalog instytucji i firm oferujących ulgi lub świadczenia będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Olecku www.um.olecko.pl. w zakładce Olecka Rodzina 3+. Ponadto w zakładce znajdą się m.in. akty prawne na
podstawie których mieszkańcy Gminy Olecko mogą skorzystać z ulg w innych obszarach.
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