
UCHWAŁA NR XLVI.385.2018
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Mieście i Gminie Sztum

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4
i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze 
zmianami), uchwala co następuje:  Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym i rozwojowym dzieci 
i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności dóbr sportowych 
i kulturalnych Rada Miejska w Sztumie przyjmuje niniejszą uchwałę.

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Sztum Program Wsparcia „Rodzina 3 +” w brzmieniu 
stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII.55.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Mieście i Gminie Sztum.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY Rady 
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 20 kwietnia 2018 r.

Poz. 1572



Załącznik do Uchwały Nr XLVI.385.2018

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 marca 2018 r.

Program Wsparcia „Rodzina 3+” w Mieście i Gminie Sztum.

I.  Podstawa prawna Programu „Rodzina 3+”.

Program Wsparcia „Rodzina 3+”, zwany dalej „Programem”, został wprowadzony na podstawie 
art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze 
zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zmianami).

Program jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020 oraz 
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2014-
2020.

II.  Podstawowe pojęcia i definicje Programu.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie z dnia

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zamieszkującej na terenie Miasta i Gminy Sztum;  

2) Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione (lub w stosunku do którego 
toczy się postępowanie o przysposobienie) oraz dziecko znajdujące się pod opieką prawną do ukończenia 
18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, bez 
ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

3) Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica (rodziców) dziecka oraz rodzica (rodziców) zastępczych lub 
osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

4) Karcie – należy przez to rozumieć środek identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, poświadczającego 
prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszym 
Programie:

a) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”, lub

b) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego 
przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie 
z przyznanych uprawnień, zwanym dalej „kartą elektroniczną

5) Podmiocie realizującym – należy przez to rozumieć właściwe jednostki organizacyjne Miasta

i Gminy Sztum, komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Sztum, samorządowe instytucje kultury, 
przedsiębiorców oraz inne podmioty realizujące wsparcie w ramach Programu;

6) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sztum;

7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Sztum;

8) MGOPS – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.

III.  Cele programu.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę i ma na celu:

1) promowanie modelu Rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,

2) poprawę warunków życia Rodzin wielodzietnych;

3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z Rodzin wielodzietnych;
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4) umacnianie i wspieranie realizacji funkcji Rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego 
wizerunku.

IV.  Realizacja Programu.

1) Program adresowany jest do Rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie Gminy Sztum, którym 
przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny.

2) Cele Programu, określone w pkt III, będą realizowane m. in. poprzez:

a) zwiększanie Rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji i innych 
zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy;

b) promocję i koordynację systemu ulg, zwolnień, rabatów itp. w podmiotach nie powiązanych 
organizacyjnie, strukturalnie i kapitałowo z Gminą oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra 
kulturalne, sportowe, rekreacyjne bądź inne na rzecz rodzin;

c) promowanie wartości oraz potrzeb Rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, 
programach i inicjatywach podejmowanych przez Gminę we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami;

d) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych 
demograficznie decyzji na rzecz rozwoju Rodzin wielodzietnych;

e) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia Rodzin 
wielodzietnych;

f) rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności twórczych, 
sportowych, artystycznych i innych członków Rodzin wielodzietnych.

3) Instrumentami umożliwiającymi realizację celów Programu są:

a) zniżki/ulgi na korzystanie z ofert oraz na udział w wydarzeniach organizowanych przez Sztumskie 
Centrum Kultury;

b) zniżki/ulgi oferowane przez placówki oświatowe podległe Gminie Sztum;

c) zniżki/ugi umożliwiające zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty nie powiązane 
organizacyjnie, strukturalnie i kapitałowo z samorządem, w tym m. in. umożliwienie dzieciom

i młodzieży ulgowego uczestnictwa w zajęciach klubów sportowych na terenie Gminy Sztum;

d) ulgi/rabaty/upusty oferowane przez inne podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie 
złożonego wniosku.

4)  Jednostką koordynującą realizację Programu, w tym wydającą Kartę, jest Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sztumie, zwany dalej „MGOPS”.

5) Program Wsparcia „Rodzina 3+” ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować zainteresowane 
podmioty, które zaoferują i preferencje na zawarte w swojej ofercie dobra

i usługi.

6) Koszt uprawnień przyznanych przez podmioty w ramach Programu "Rodzina 3+" jest w całości przez 
nie finansowany.

7) Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty ustala Burmistrz Miasta i Gminy Sztum     
w drodze zarządzenia.

V.  Karta.

1) Karta jest dokumentem identyfikującym oraz poświadczającym prawo członka Rodziny wielodzietnej do 
uprawnień, wynikających z Programu.

2) Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla Rodzin wielodzietnych będzie na bieżąco aktualizowany

i podawany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Sztum oraz 
MGOPS.
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3) Podmioty oferujące ulgi, zniżki i preferencje w ramach Programu są promowane przez Gminę poprzez 
umieszczanie ich danych teleadresowych oraz informacji o udzielonych rabatach na stronie internetowej 
Gminy Sztum oraz MGOPS w zakładce „Rodzina 3 +”.

VI.  Promocja Programu:

Promocja działań określonych w Programie obejmować będzie rozpropagowanie jego idei i założeń 
w mediach, lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy i MGOPS.
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