UCHWAŁA NR XXVI/502/2012
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu “RODZINA 3+”
(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwał: nr XXVI/502/2012 z dnia 25 października 2012 r.,
nr XLIII/917/2014 z dnia 8 maja 2014 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku
z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r ( tekst jednolity
Dz. U. nr 175, poz. 1362 z 2009 r. z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.
Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się program „Rodzina 3+”. Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych,
poprzez umacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku rodzin
wielodzietnych i ułatwianie ich członkom dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności kultury
i sportu.
2. Regulamin Programu „Rodzina 3+” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Program „Rodzina 3+” realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2013 r.
§ 2. Cele Programu „Rodzina 3+” realizowane będą poprzez:
- wprowadzenie ulg dla członków rodzin wielodzietnych udzielanych przez jednostki organizacyjne Miasta
Gliwice,
- wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych udzielanych przez inne podmioty oraz przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą,
- promocję programu w mediach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/502/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 października 2012 r.

REGULAMIN programu „RODZINA 3+”
Pkt I
Program „Rodzina 3+” skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zamieszkałą na terenie miasta Gliwice, składającą się
z rodziców (jednego rodzica), innych opiekunów lub opiekuna (na podstawie postanowienia sądu) mających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko
uczy się lub studiuje.
Pkt II
1. Zapewnia się członkom rodziny wielodzietnej ulgi polegające na umożliwieniu zakupu biletów wstępu
z 50% zniżką od obowiązujących stawek do następujących obiektów:
(w pływalniach 50% zniżka dotyczy opłat za korzystanie z pływalni dla klientów indywidualnych)
- Kryta Pływalnia „Delfin” Gliwice ul. Warszawska 35 (zniżka obejmuje również korzystanie
z sauny),
- Kryta Pływalnia „MEWA” Gliwice ul. Mewy 36,
- Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” Gliwice ul. Oriona 120 (zniżka obejmuje również korzystanie
z sauny),
- Palmiarnia Miejska Gliwice ul. Fredry 6,
- Kąpielisko Leśne Gliwice ul. Toszecka 137,
- Sztuczne lodowisko Gliwice ul. Toszeckiej 137 ( ulga obejmuje również wypożyczenie łyżew
i ostrzenie łyżew),
- Korty Tenisowe Gliwice ul. Kosynierów 6.
2. Zapewnia się członkom rodzin wielodzietnych ulgi w wys. 50% od obowiązujących cen
w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice. Zniżki obejmują:
- udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- wypożyczenie sprzętu wodnego.
3. Zapewnia się członkom rodzin wielodzietnych ulgę polegającą na umożliwieniu zakupu biletów z 50%
zniżką od obowiązujących cen na wybrane spektakle Gliwickiego Teatru Muzycznego. Zniżka
obejmuje spektakle wystawiane na scenie głównej przy ul. Nowy Świat z wyłączeniem spektakli
gościnnych. Aktualna lista spektakli objętych zniżkami dostępna będzie w Biurze Obsługi Widzów
i Promocji GTM. Zakup biletów możliwy będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu w kasie GTM.
4. Zapewnia się członkom rodzin wielodzietnych ulgi w następujących obiektach: Willa Caro, Oddział
Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacja Gliwice, Zamek Piastowski. Wysokość ulg:
- 50% zniżka na bilety wstępu od obowiązujących cen, w przypadku zwiedzania ww obiektów
od poniedziałku do piątku,
- w soboty i niedziele wstęp do ww obiektów bezpłatny,
- 50 % zniżka od obowiązującej ceny w przypadku zwiedzania obiektów z przewodnikiem.
5. Zapewnia się członkom rodzin wielodzietnych ulgi na zakup biletów indywidualnych na seanse
filmowe oraz transmisje w Kinie Amok – Scena Bajka Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3. Cena biletu
na seans filmowy zostaje obniżona o 4,00 zł oraz na transmisje spektakli o 10,00 zł, od ceny biletu
normalnego. Ulgi nie łączą się z innymi rabatami i promocjami. Kino zastrzega sobie możliwość
anulowania rabatu w przypadku, gdy dystrybutor filmu/transmisji nie wyrazi na to zgody.

Pkt III
W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia ulg, rabatów i zniżek dopuszcza
się możliwość zawierania porozumień z innymi podmiotami.
Pkt IV
1.

2.
3.
4.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w pkt II będzie karta
„Rodzina 3+” wydawana bezpłatnie dla każdego uczestnika programu, po spełnieniu wymogów
określonych w pkt I, w momencie złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Karta wydawana będzie na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania
z programu.
Karta „Rodzina 3+” zawierać będzie następujące informacje: imię i nazwisko osoby na którą
została wystawiona, datę ważności, nr karty.
Karta ważna będzie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg
na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego
kartą „Rodzina 3+” i w jego obecności.

Pkt V
1.

2.

3.

Karta „Rodzina 3+” wydawana będzie na wniosek rodzica lub opiekuna w Biurze Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji
złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku.
Kartę będzie można przedłużyć na kolejne lata, składając wniosek o przedłużenie karty w ww
punkcie, nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności karty.
Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z programu „Rodzina 3+” są zobowiązani
niezwłocznie poinformować Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gliwice
o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania
z Programu.
W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 3+” rodzic lub opiekun zobowiązany jest
do zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty „Rodzina
3+”. Za wydanie kolejnego duplikatu karty pobierana będzie opłata w wys. 20,00 zł.

Pkt VI
Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla członków rodzin
wielodzietnych jest symbol/naklejka informująca o honorowaniu Karty „Rodzina 3+” umieszczona
w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów uczestniczących w Programie.

