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 XLIII/917/2014 z dnia 08 maja 2014 r.,
nr VII/139/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. nr 175, poz. 1362 z 2009 r. z późń. 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
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/502/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 października 2012 r.
Regulamin programu „RODZINA 3+”
Pkt I
1. Program „RODZINA 3+” skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych.
2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Gliwice, składającą się
z rodziców (jednego rodzica), małżonka rodzica, rodziców zastępczych oraz osoby prowadzące rodzinny dom
dziecka mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku
gdy dziecko się uczy lub studiuje.
3. Prawo do uczestnictwa w programie posiadają członkowie rodzin wielodzietnych, którzy posiadają
obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy posiadający dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na
terytorium RP.
4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który zmienił miejsce
zamieszkania i zamieszkuje poza obszarem Miasta Gliwice.
Pkt II
1. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie będzie Karta „RODZINA 3+” wydawana bezpłatnie dla
każdego uczestnika programu, po spełnieniu wymogów określonych pkt I.
2. Karta wydawana będzie na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.
W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Gliwice Karta będzie
przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający
z dokumentu potwierdzającego prawa do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Karta zawierać będzie następujące informacje: imię i nazwisko osoby na którą została wystawiona, datę
ważności, nr karty.
4. 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.
Pkt III
1. Karta „RODZINA 3+” wydawana będzie na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.
2. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku.
3. Kartę będzie można przedłużyć na kolejne lata, składając wniosek o jej przedłużenie, nie wcześniej niż
miesiąc przed upływem okresu ważności.
Pkt IV
1. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z programu „RODZINA 3+” są zobowiązani niezwłocznie
poinformować Prezydenta Miasta Gliwice o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą
uprawnień do korzystania z programu.
2. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub
któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie
pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
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3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom
dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy
zastępczej.
4. Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów następuje
w drodze decyzji administracyjnej. Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy Karta
utraciła ważność.
5. W przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów
członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty „RODZINA 3+” członek rodziny wielodzietnej zobowiązany
jest do zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Gliwice wraz z prośbą o wydanie
duplikatu Karty. Wydanie pierwszego duplikatu będzie bezpłatne, w przypadku kolejnych duplikatów pobierana
będzie opłata w wysokości 20,00 zł.
Pkt V
W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia ulg, rabatów i zniżek dopuszcza się
możliwość zawierania porozumień z innymi podmiotami.
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.
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