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Poz. 388
UCHWAŁA NR XVIII/161/2012
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy
Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 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 2009 r. Nr 175 poz. 1362,
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r.
Nr 45 poz. 236), Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się program wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice
„WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Program „WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE” realizowany będzie według harmonogramu
stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/161/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 roku

Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości.
Jan Paweł II
WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
Program wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gminy Wadowice
Rodzina jest podstawową komórką społeczną i najstarszą, a zarazem najpowszechniejszą formą życia
społecznego. Znaczenie rodziny jest szczególnie doniosłe dla wspólnoty lokalnej mieszkańców, jaką jest
samorząd gminny. Dostrzegając szereg niekorzystnych zjawisk społecznych, demograficznych
i ekonomicznych zachodzących w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach, na szczególną troskę zasługują
rodziny wielodzietne. Kierując naszą uwagę na te rodziny, gmina Wadowice wprowadza program
o nazwie „WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE”, zwany dalej „Programem”, którego głównym celem
jest niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form
udogodnień, ulg i preferencji. Program ten ma charakter rozwojowy.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Wadowice.
§ 2. Adresatami Programu są rodziny, zamieszkałe na terenie Gminy Wadowice, mające na utrzymaniu, co
najmniej troje dzieci.
§ 3. Celem Programu jest:
1) zwiększenie dostępności do różnego rodzaju dóbr m. in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki,
oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy Wadowice i gminne instytucje kultury oraz
wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących,
a także do usług i towarów oferowanych przez inne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie,
2) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg, zniżek, udogodnień adresowanych do rodzin i ich
członków, w szczególności poprzez zunifikowanie ofert już istniejących na rynku
i powiązanie ich z innymi działaniami gminy Wadowice,
3) promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze publicznej,
pozarządowej jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez gminę Wadowice,
4) promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie pozytywnego jej wizerunku oraz umacnianie
rodziny i wspieranie realizacji jej funkcji.
§ 4. Instrumentami służącymi realizacji celów opisanych w § 3 są:
1) zniżki w opłatach, w przypadku korzystania z płatnej oferty gminnych obiektów sportowych i oferty
gminnych instytucji kultury i edukacji prowadzonych przez gminę Wadowice,
2) zniżki w opłatach za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze – dydaktyczne wykraczające poza
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki świadczonej przez gminę Wadowice,
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3) zniżki, ulgi oraz dodatkowe świadczenia udzielane przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty, które wyrażą wolę udziału w Programie i podpiszą z gminą Wadowice stosowne
porozumienie,
4) system certyfikatów przyznawanych podmiotom tworzącym warunki do prawidłowego i godnego życia
rodzin,
§ 5. Ważne informacje dla rodzin, promocja działań dotyczących programu oraz szczegółowe informacje na
jego temat dostępne będą na stronie: www.rodzina.wadowice.pl
WADOWICKA KARTA RODZINNA
§ 6. W celu zapewnienia możliwości korzystania z programu wprowadza się Wadowicką Kartę Rodzinną,
zwaną dalej „WKR”.
§ 7. WKR skierowana jest do rodzin, przez co rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy
Wadowice, składającą się z:
1) rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci własnych lub
przysposobionych w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia
w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej,
2) osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887
z późn. zm.), dla co najmniej trojga dzieci spełniających wymogi opisane w pkt 1.
§ 8. Posiadaczem WKR może być dziecko, rodzic lub osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą, będący
członkiem rodziny, o której mowa w §7.
§ 9. Posiadacz WKR uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert bezpłatnych
w ramach Programu.
§ 10. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wydanie WKR jest rodzic lub opiekun prawny dziecka.
§ 11. Szczegółowe warunki wydawania WKR, wzory wniosków oraz wzór karty określi Burmistrz
Wadowic w drodze Zarządzenia.
WADOWICKIE MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE
§ 12. Wprowadza się certyfikat WADOWICKIEGO MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE.
§ 13. Przez WADOWICKIE MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE rozumie się wszystkie miejsca,
zlokalizowane na terenie gminy Wadowice, w których będą stworzone warunki do prawidłowego oraz godnego
życia rodzin.
§ 14. Certyfikat WADOWICKIEGO MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE jest przyznawany przez
kapitułę w skład, której wchodzą: Burmistrz Wadowic i członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Wadowicach.
§ 15. Certyfikat jest przyznawany na wniosek samego zainteresowanego podmiotu lub na wniosek
Burmistrza Wadowic.
§ 16. Certyfikat jest przyznawany na okres jednego roku kalendarzowego i może zostać decyzją kapituły
przedłużony na kolejny rok kalendarzowy.
§ 17. Podmiotowi, który otrzyma certyfikat przysługuje prawo do używania logotypu WADOWICKIEGO
MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE na budynku miejsca certyfikowanego, używania logo we wszelkich
materiałach reklamowych oraz informacyjnych podmiotu.
§ 18. Lista podmiotów, które uzyskają certyfikat dostępna będzie na stronie internetowej programu
www.rodzina.wadowice.pl.
§ 19. Szczegółowe warunki przyznawania certyfikatu, wzór wniosku, wzór logotypu certyfikatu
WADOWICKIEGO MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE określi kapituła.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Program „WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE” jest programem komplementarnym w stosunku
do innych programów działających na terenie Gminy Wadowice.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/161/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Harmonogram realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych
mieszkających na terenie Gminy Wadowice
WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
1) Do 30 czerwca 2013 r. – przygotowanie oferty ulg i preferencji Wadowickiej Karty Rodzinnej,
uruchomienie serwisu internetowego www.rodzina.wadowice.pl, przeprowadzenie akcji informacyjnopromocyjnej;
2) Od 1 lipca 2013 – rozpoczęcie przyjmowania wniosków i wydawania Wadowickiej Karty Rodzinnej;
3) Do 31 grudnia 2013 – zbieranie opinii dotyczących potrzeb rodzin w zakresie realizacji Programu,
opracowanie informatora dla rodzin.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

