RADA MIEJSKA
W MOSN!E
UCHWAŁA NR LV/384/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie
gminy Mosina poprzez realizację programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”

Wobec postępującego w Polsce kryzysu demograficznego i związanych z nim
społeczno
ekonomicznych, z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym
wychowujących się y rodzinach wielodzietnych, na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1
zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
uchwala, co następuje:
-

negatywnych skutków
dzieci oraz młodzieży
oraz art. 41 ust. 1 ustawy
Rada Miejska w Mosinie

1. Celem uchwały jest wspieranie rodzin wielodzietnych wychowujących minimum troje dzieci
oraz ułatwienie im dostępu do kultury oraz innych usług, poprawa warunków materialnych poprzez działania
zmierzające do wzmocnienia kondycji rodzin wielodzietnych.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa

0:

1) rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na terenie
gminy Mosina (w tym rodziny zastępcze i prawni opiekunowie), składającą się z rodziców lub jednego rodzica.
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;
—

2) Mosińskiej Karcie Rodziny 3+ należy przez to rozumieć kartę wydawaną członkom rodzin wielodzietnych,
uprawniającą uczestników programu do korzystania z ulg oferowanych przez podmioty;
—

3) programie
4) burmistrzu

—

—

należy przez to rozumieć program „Mosińska Karta Rodziny 3+”;
należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina.

3. Wsparciem obejmuje się wszystkie chętne rodziny wielodzietne bez względu na kryterium dochodowe.
4. Program realizowany będzie przez:

1) Urząd Miejski w Mosinie,
2) Mosiński Ośrodek Kultury,
3) Mosińską Bibliotekę Publiczną.
5. Do programu mogą przystąpić inne podmioty
preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych.

—

instytucje, firmy handlowe i ushigowe, oferujące

6. Przystąpienie do programu nastąpi na podstawie podpisanego porozumienia między podmiotem
zainteresowanym a Gminą Mosina. Wzór porozumienia określi burmistrz drogą zarządzenia. W trakcie realizacji
programu mogą do niego przystępować kolejne podmioty.
7. Wszystkie podmioty uczestniczące w programie otrzymają, jako fakt potwierdzenia uczestnictwa, logo
w postaci naklejki, którego wzór określi burmistrz. Będzie ono umieszczane w witrynach sklepów lub przy wejściu
do budynku podmiotu uczestniczącego w programie. Lista podmiotów uczestniczących w programie będzie
dostępna na stronie www.mosina.pl oraz w Merkuriuszu Mosińskim.
8. Posiadanie Mosińskiej Karty Rodziny 3+ uprawnia rodziny wielodzietne do:
1) 50 % zniŻki na zakup biletów wstępów na biletowane wydarzenia organizowane przez Mosiński Ośrodek
Kultury,
2) 50 % zniżki na wyrobienie kart bibliotecznych w Mosińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach,
3) korzystania z preferencyjnych warunków zaproponowanych przez inne podmioty
i usługowe, które przystąpią do programu.

—

instytucje, firmy handlowe

9. 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w
Mosińską Kartę Rodziny 3+, której wzór określi burmistrz w drodze zarządzenia.
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2. Okres ważności kart ustalany będzie w oparciu o postanowienia
2 pkt 1 uchwały, dotyczące składu
rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki. Datę ważności kart ustala się na koniec miesiąca
kalendarzowego, w którym ustaje jedna z przesłanek określonych w 2 pkt 1 uchwały.
3. Mosińską Kartę Rodziny 3+ będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej powyżej 7 roku życia
10. Uzyskanie Mosińskiej Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna,
złożony w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
11. Wprowadzenie i nadzór nad programem będzie sprawował burmistrz.
12. Regulamin przyznawania i wydawania karty określi burmistrz w drodze zarządzenia.
13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
14. Uchwała wchodzi w życie po upłynięciu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
Program „Mosińska Karta rodziny 3+” ma na celu umocnienie rodziny, wspieranie funkcji rodziny
wielodzietnej oraz wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych.
Władzom Gminy Mosina, będących inicjatorem programu, zależy na wzmocnieniu kondycji rodzin
wielodzietnych poprzez utworzenie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu
wspieranie dużych rodzin, np. zachęcania podmiotów gospodarczych do współpracy przy realizacji programu
„Mosińska Karta Rodziny 3+”. Działania te są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Mosina,
która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej
oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
Dlatego też z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się
w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kulturalnych, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.
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