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LXV/1306/10

z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice
programu "Nas troje i wiQcej"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (jednolity tekst: Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Wprowadza si~ na terenie miasta Katowice program "Nas troje i wi~cej". Program
jest elementem polityki spotecznej realizowanej przez samorzqd miasta Katowice.
Uprawnionymi do uzyskania ulg opisanych w niniejszym programie Sq cztonkowie
rodzin

wielodzietnych

Katowice.

Program

i rodzin zast~pczych
ma

na

celu

zamieszkujqcych

wspieranie

rodzin

na terenie

wielodzietnych

miasta
i

rodzin

zast~pczych oraz ksztaUowanie pozytywnego wizerunku takich rodzin.

Cele programu

"Nas troje i wi~cej" okreslone

w § 1 uchwaty b~dq realizowane

poprzez:
1.zwi~kszenie osobom wymienionym w § 1 uchwaty, zamieszkatym na terenie miasta
Katowice,

dost~pnosci

do d6br

kultury

i sportu

zarzqdzanych

przez jednostki

budzetowe, zaktady budzetowe i samorzqdowe instytucje kultury miasta Katowice;
2.opracowanie,
wymienionych
sportowe

nie

promocj~

i koordynacj~

systemu

w § 1 uchwaty w jednostkach
powiqzanych

strukturalnie

ulg

oferujqcych
i

kapitatowo

adresowanych

do

os6b

dobra kulturalne
z

i

samorzqdem

miasta

Katowice;
3.opracowanie,
wymienionych

promocj~

i

koordynacj~

w § 1 uchwaty wsr6d

systemu

ulg

prze si~biorc6w

gospodarczq na terenie miasta Katowice.

adresowanych
prowadzqcych

do

os6b

dziatalnosc

Szczeg6towy

regulamin

programu

"Nas troje

wi~cej" zawiera zatqcznik

nr 1 do

niniejszej uchwaty.

Sprawozdanie
Radzie Miasta

z realizacji
Katowice

postanowien

niniejszej

uchwaty przedstawiane

b~dzie

raz do roku, nie p6zniej niz do dnia 30 czerwca roku

nast~pnego.

Promocja dziatan okreslonych

w niniejszej

uchwale obejmowa6 b~dzie ogtoszenia

w lokalnej prasie oraz stworzenie strony internetowej promujqcej zatozenia niniejszej
uchwaty, informujqcej
niniejszej uchwaty.

0

wykazie

ulg adresowanych

do os6b wymienionych

w § 1

Zali\cznik

nr 1 do uchwaly nr LXV/1306/10

.

Rady Miasta Katowice

27 września

z dnia

1.Program

"Nas troje i wi~cej" skierowany

zast~pczych

zamieszkalych

na terenie

2010 r.

jest do rodzin wielodzietnych

miasta

Katowice

i rodzin

oraz do podopiecznych

Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Katowicach.
2.Poprzez "rodzin~ wielodzietnq" rozumie si~ rodzin~ zamieszkalq na terenie miasta
Katowice, skladajqcq si~ z rodzic6w (jednego rodzica) posiadajqcych na utrzymaniu
troje i wi~cej dzieci w wieku do ukonczenia

18 roku zycia lub ukonczenia 24 roku

zycia w przypadku, gdy dziecko uczy si~ lub studiuje.
3.Poprzez "rodzin~ zast~pczq" rozumie si~ prawnq form~ opieki nad dzieckiem
calkowice lub cz~sciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w rozumieniu ustawy z
dnia

12 marca

2004

r.

0

pomocy

spolecznej,

zamieszkalq

na terenie

miasta

Katowice.
4.lnstrumentami

umozliwiajqcymi

zrealizowanie

cel6w,

0

kt6rych

mowa w § 2

uchwaly, Sq:
a) zapewnienie

osobom wymienionym w punkcie 1 ulgi polegajqcej na umozliwieniu

zakupu bilet6w na plywalnie miejskie oraz lodowiska miejskie z 50% znizkq;
b) zapewnienie

osobom wymienionym w punkcie 1 ulgi polegajqcej na umozliwieniu

zakupu bilet6w wst~pu na platne imprezy kulturalne

organizowane

przez miejskie

instytucje kultury z 50% znizkq;
c) stworzenie w Urz~dzie Miasta Katowice stanowiska
odpowiadajqcego
za
zawieranie z podmiotami prowadzqcymi na terenie miasta Katowice dzialalnosc
gospodarczq

um6w przewidujqcych

rodzin zast~pczych,
umieszczenie
oferujqcych

inne ulgi skierowane do rodzin wielodzietnych

promocj~ tych ulg poprzez ogloszenia

w lokalnej prasie oraz

na stworzonej do tego celu stronie internetowej
ulgi oraz

0

i

informacji

rodzajach tych ulg, a takze wszelkich

0

punktach

innych informacji

i

ogloszen dotyczqcych tych ulg.
5.Jako potwierdzenie

uprawnien do korzystania z instrument6w,

3 uchwaly wprowadza si~ kart~ "Nas troje i wi~cej".

0

kt6rych mowa w §

7.Kart~ "Nas troje i wi~cej" b~dzie otrzymywat kazdy cztonek zamieszkatej na
terenie miasta Katowice rodziny wielodzietnej i rodziny zast~pczej oraz podopieczny
Miejskiego

Osrodka

Pomocy Spotecznej w Katowicach,

na podstawie formularza

wniosku stanowiqcego zatqcznik nr 3 do uchwaty.
a.Karta "Nas troje i wi~cej" zawiera imi~, nazwisko i adres zamieszkania
uprawnionego i jest wazna wytqcznie z dokumentem potwierdzajqcym tozsamosc
uprawnionego

lub

z

dokumentem

potwierdzajqcym

tozsamosc

rodzica

osoby

uprawnionej.
9. Uzyskanie karty programu "Nas troje i wi~cej" odbywac si~ b~dzie na wniosek
rodzica (wypetniony formularz wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 2 do
uchwaty) ztozony w Urz~du Miasta Katowice. Karta zostanie wydana po weryfikacji
ztozonego wniosku, nie p6i:niej niz w ciqgu 1 miesiqca po jego ztozeniu.
10.Potwierdzeniem

faktu przyznania

ulg dla os6b uprawnionych,

punkcie 1 regulaminu, jest naklejka informujqca
wi~cej",

umieszczana

w witrynach

firm

0

honorowaniu

wsp6tpracujqcych

Katowice w zakresie realizacji programu "Nas troje i wi~cej".

z

wymienionych

w

karty "Nas troje i
Urz~dem

Miasta

Zahlcznik nr 2 do uchwafy nr LXV/1306/10 .
Rady Miasta Katowice
z dnia

27 września

2010 r.

(imi~, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
seria i numer dowodu osobistego, adres e-mail)

Urzq,d Miasta Katowice
ul. Mfynska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK
o wydanie karty programu "Nas troje i wi,cej"
WnoszQ 0 wydanie karty programu .Nas troje i wiQcej" uprawniaj~cej czfonk6w mojej rodziny
do korzystania z uprawnien okreslonych Uchwaf~ nr
Rady Miasta
Katowice z dnia
2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Katowice programu .Nas troje i wiQcej".
Oswiadczam, ze moja rodzina skfada siQ z nastQPuj~cych os6b wsp61nie zamieszkafych pod
wskazanym wyzej adresem:
1. ..

.
(imiQ, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy)

2. .

.
(imiQ, nazwisko, data urodzenia, stopien pokrewienstwa)

3

.
(imiQ, nazwisko, data urodzenia, stopien pokrewienstwa)

4

.
(imiQ, nazwisko, data urodzenia, stopien pokrewienstwa)

5. .

.
(imiQ, nazwisko, data urodzenia, stopien pokrewienstwa)

6

.
(imiQ, nazwisko, data urodzenia, stopien pokrewienstwa)

7

.
(imiQ, nazwisko, data urodzenia, stopien pokrewienstwa)

Do wniosku dof~czam:
- zaswiadczenie, legitymacjQ lub inny dokument potwierdzaj~cy
kontyn uowanie nauki dla dzieci powyzej 18 roku zycia

