
UCHWA A NR XLVII/309/2014

RADY MIEJSKIEJ W SU KOWICACH

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia programu �Su!kowicka Karta Rodzina 3+�

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i 16 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594 z pó!n. zm.) -

Rada Miejska w Su!kowicach uchwala, co nast"puje:

§ 1. 

1. W celu wspierania i umacniania rodziny oraz promocji modelu rodziny wielodzietnej, wprowadza si" 

program �Su#kowicka Karta Rodzina 3+�, zwany dalej Su#kowick  Kart .

2. Adresatami Su#kowickiej Karty s  rodziny wielodzietne, w tym zast"pcze, zameldowane na terenie Gminy 

Su#kowice.

§ 2. 

1. Zasady przyznawania i korzystania z Su#kowickiej Karty okre$la Regulamin, który stanowi za# cznik

nr 1 do niniejszej uchwa#y.

2. Wniosek o przyznanie/wydanie duplikatu Su#kowickiej Karty stanowi za# cznik nr 2 do uchwa#y.

3. Wzór Su#kowickiej Karty okre$la za# cznik nr 3 do uchwa#y.

4. Logo programu okre$la za# cznik nr 4 do uchwa#y.

§ 3. 

Wykonanie uchwa#y powierza si" Burmistrzowi Gminy Su#kowice.

§ 4. 

Uchwa#a wchodzi w %ycie po up#ywie 14 dni od dnia og#oszenia w Dzienniku Urz"dowym Województwa 

Ma#opolskiego, z moc  obowi zuj c  od 1 wrze$nia 2014 r.

 

 Przewodnicz cy Rady 

Miejskiej

Wies!aw Moro#
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Za !cznik Nr 1 do Uchwa y Nr XLVII/309/2014

Rady Miejskiej w Su kowicach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Regulamin przyznawania i korzystania z programu �Su kowicka Karta Rodzina 3+�

Rozdzia  1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Su kowicka Karta adresowana jest do rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie Gminy Su kowice.

§ 2. 

Ilekro" w regulaminie mowa o:

1) rodzinie wielodzietnej � nale#y przez to rozumie" rodzin$ (tak#e rodzin$ zast$pcz!) zameldowan! na terenie 

Gminy Su kowice, sk adaj!c! si$ z jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) maj!cych na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do uko%czenia 18 roku #ycia lub do uko%czenia przez dziecko szko y ponadgimnazjalnej,

b) bez ogranicze% wiekowych - w przypadku dzieci posiadaj!cych orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepe nosprawno&ci.

2) rodzinie zast$pczej � nale#y przez to rozumie" prawn! form$ opieki nad dzieckiem, ca kowicie lub cz$&ciowo 

pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zast$pczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z pó'n. zm.);

3) dziecku � nale#y przez to rozumie" dziecko w asne, ma #onka lub przysposobione;

4) osobie zameldowanej na terenie Gminy Su kowice � nale#y przez to rozumie" osob$ posiadaj!c! 

zameldowanie na pobyt sta y w Gminie Su kowice;

5) Su kowickiej Karcie � nale#y przez to rozumie" �Su kowick! Kart$ Rodzina 3+�;

6) Referacie O&wiaty � nale#y przez to rozumie" Referat O&wiaty, Kultury i Rekreacji;

7) Urz$dzie � nale#y przez to rozumie" Urz!d Miejski w Su kowicach;

8) Burmistrza � nale#y przez to rozumie" Burmistrza Gminy Su kowice.

§ 3. 

Su kowicka Karta ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych w nast$puj!cych formach:

1) ulg w jednostkach organizacyjnych Gminy Su kowice;

2) ulg i preferencji na us ugi i produkty zaoferowane przez inne jednostki samorz!du terytorialnego, które wyra#! 

ch$" wspó pracy w tym zakresie;

3) ulg i preferencji na us ugi i produkty zaoferowane przez organizacje pozarz!dowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno&ci po#ytku publicznego i o wolontariacie

(t. j. Dz. U. nr 234, poz. 153 b z 2010 r. z pó'niejszymi zmianami);

4) ulg i preferencji na us ugi i produkty zaoferowane przez osoby fizyczne i prawne dzia aj!ce na terenie Gminy 

Su kowice, które wyra#! ch$" wspó pracy w tym zakresie.
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§ 4. 

Su kowicka Karta daje prawo do korzystania z ulg i zwolnie% oferowanych przez podmioty uczestnicz!ce 

w programie. Potwierdzeniem mo#liwo&ci korzystania z ulg i zwolnie%, które zosta y przewidziane dla cz onków 

rodzin wielodzietnych, b$dzie logo programu, informuj!ce o honorowaniu Su kowickiej Karty umieszczone 

w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów podmiotów uczestnicz!cych w programie.

§ 5. 

Potwierdzeniem deklaracji w !czenia si$ do wspó pracy z podmiotami wymienionymi w § 3 pkt 2, 3 i 4 mo#e 

by" zawarcie stosownego porozumienia.

Rozdzia  2.

Zasady zwi!zane z przyznawaniem i korzystaniem z Su kowickiej Karty.

§ 6. 

1. Su kowicka Karta jest imienna, zawiera termin wa#no&ci, numer oraz dat$ urodzenia.

2. Su kowick! Kart$ otrzymuje ka#dy cz onek rodziny obj$ty programem.

3. Nale#y z o#y" na dzienniku podawczym Urz$du wype niony i podpisany wniosek w celu otrzymania 

Su kowickiej Karty dla uprawnionych cz onków rodziny. Wzór wniosku stanowi za !cznik nr 2 do uchwa y.

4. Do wniosku nale#y za !czy" kserokopie nast$puj!cych dokumentów (orygina y do wgl!du):

a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzaj!cy to#samo&",

b) w przypadku dzieci poni#ej 18 roku #ycia � akt urodzenia lub dokument potwierdzaj!cy to#samo&",

c) w przypadku dzieci powy#ej 18 roku #ycia � dokument potwierdzaj!cy to#samo&" i za&wiadczenie 

o kontynuowaniu nauki,

d) w przypadku rodzin zast$pczych lub opiekuna prawnego � kserokopia prawomocnego orzeczenia s!du 

o ustanowieniu rodziny zast$pczej lub ustanowienia opiekuna prawnego (orygina  do wgl!du),

e) w przypadku dzieci niepe nosprawnych - orzeczenie o umiarkowanym  lub znacznym stopniu 

niepe nosprawno&ci;

f) o&wiadczenie dziecka powy#ej 18 roku #ycia o wyra#eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Wniosek o wydanie Su kowickiej Karty sk adaj! rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Odmowa wydania Su kowickiej Karty dokonywana jest na pi&mie. Od odmowy wydania Karty 

nie przys uguje odwo anie.

7. Uprawnienie do Su kowickiej Karty ustalane jest na dzie% jej wydania.

8. Rodzic, który naby  uprawnienia wynikaj!ce z programu, nie traci tych uprawnie%, mimo wyst!pienia zmian 

maj!cych wp yw na uprawnienie do korzystania z programu, chyba #e s!d odebra  mu w adze rodzicielsk! lub j! 

ograniczy  przez umieszczenie dziecka w pieczy zast$pczej. Rodzic nie traci uprawnie% wynikaj!cych z programu, 

je#eli s!d nie odebra  mu w adzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczy  przez umieszczenie dziecka w pieczy 

zast$pczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

9. Dziecko, które naby o uprawnienia wynikaj!ce z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu, 

mimo zmniejszenia si$ liczby dzieci wchodz!cych w sk ad rodziny wielodzietnej.

§ 7. 

1. Su kowicka Karta b$dzie wydawana przez Urz!d po weryfikacji wniosku, nie pó'niej ni# w terminie 14 dni 

od dnia z o#enia kompletnego wniosku.

2. W przypadku osób ucz!cych si$, w wieku powy#ej 18 roku #ycia, Su kowicka Karta wydawana jest na okres 

do 1 roku. Warunkiem wydania nowej Su kowickiej Karty jest coroczne przedstawienie w Referacie O&wiaty 

dokumentu potwierdzaj!cego kontynuacj$ nauki.

3. Po up ywie okresu wa#no&ci Su kowickiej Karty, nale#y z o#y" wniosek o wydanie kolejnej Karty.
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§ 8. 

1. Su kowicka Karta jest wa#na wy !cznie z dokumentem potwierdzaj!cym to#samo&" u#ytkownika.

2. U#ytkownik Su kowickiej Karty zobowi!zany jest do niezw ocznego powiadomienia Urz$du o utracie 

uprawnie% do uczestnictwa w programie Su kowicka Karta. Utrata uprawnie% powoduje utrat$ wa#no&ci Karty.

3. Na #!danie podmiotu oferuj!cego ulgi i zwolnienia u#ytkownik Karty zobowi!zany jest do okazania Karty 

wraz z dokumentem potwierdzaj!cym to#samo&". Nieokazanie dokumentu potwierdzaj!cego to#samo&" mo#e by" 

powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot.

4. U#ytkownik Su kowickiej Karty zobowi!zany jest do jej ochrony przed utrat! lub zniszczeniem.

5. Karta ma charakter osobisty i nie mo#e by" u#yczana b!d' odst$powana przez u#ytkownika innym 

nieupowa#nionym osobom.

6. Burmistrz mo#e cofn!" uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku korzystania z ulg i zwolnie% przez 

u#ytkownika niezgodnie z Regulaminem.

§ 9. 

1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej u#ywania zobowi!zana jest do 

niezw ocznego zawiadomienia w formie pisemnej Referat O&wiaty o powy#szym fakcie.

2. Na wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1., Urz!d wydaje duplikat Su kowickiej Karty.

3. Warunkiem wydania duplikatu Su kowickiej Karty jest zwrot uszkodzonej lub podpisanie o&wiadczenia o jej 

zgubieniu.

4. Zmiana danych osobowych u#ytkownika Su kowickiej Karty wymaga wydania nowej Karty.

Rozdzia  3.

Dodatkowe informacje.

§ 10. 

Aktualny katalog ulg i preferencji dost$pny b$dzie na stronie internetowej Gminy 

Su kowice www.sulkowice.pl .

§ 11. 

Promocja Karty obejmowa" b$dzie og oszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej gminy.

 

 Przewodnicz!cy Rady 

Miejskiej

Wies aw Moro"
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Za !cznik Nr 2 do Uchwa y Nr XLVII/309/2014

Rady Miejskiej w Su kowicach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wniosek o przyznanie �Su kowickiej Karty Rodzina 3+�/ wydanie duplikatu

�Su kowickiej Karty Rodzina 3+�

Su kowice, dnia���������..

����������.

imi" i nazwisko wnioskodawcy

����������.

����������.

adres zameldowania na pobyt sta y

����������.

seria i numer dowodu osobistego

����������.

nr telefonu

����������.

adres e-mail

Zwracam si" z pro#b! o wydanie dla cz onka mojej rodziny �Su kowickiej Karty Rodzina 3+�, które 

uprawniaj! do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez podmioty, które zadeklarowa y wspó prac" 

z Gmin! Su kowice.

O#wiadczam, $e moja rodzina sk ada si" z:

1. �������������������������������������������

���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

2. �������������������������������������������

���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

3. �������������������������������������������

���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

4. �������������������������������������������

���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

5. �������������������������������������������
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���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

6. �������������������������������������������

���������������������������..��.....................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

7. �������������������������������������������

���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

8. �������������������������������������������

���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

9. �������������������������������������������

���������������������������..��......................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

10. ������������������������������������������

����������������������������..��................................................

Imi" i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzaj!cego to$samo#%

(dowodu lub legitymacji), stopie& pokrewie&stwa z wnioskodawc!

UWAGA:

Do wniosku nale$y za !czy% kserokopie nast"puj!cych dokumentów (orygina y do wgl!du):

a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzaj!cy to$samo#%,

b) w przypadku dzieci poni$ej 18 roku $ycia � akt urodzenia lub dokument potwierdzaj!cy to$samo#%,

c) w przypadku dzieci powy$ej 18 roku $ycia � dokument potwierdzaj!cy to$samo#% i za#wiadczenie 

o kontynuowaniu nauki,

d) w przypadku rodzin zast"pczych lub opiekuna prawnego � kserokopia prawomocnego orzeczenia s!du 

o ustanowieniu rodziny zast"pczej lub ustanowienia opiekuna prawnego (orygina  do wgl!du),

e) w przypadku dzieci niepe nosprawnych � orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepe nosprawno#ci,

f) o#wiadczenie wspó ma $onka oraz dziecka powy$ej 18 roku $ycia o wyra$eniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.

O!wiadczam, "e powy"sze dane s# zgodne z prawd# oraz "e jestem !wiadomy/a odpowiedzialno!ci za 

sk adanie nieprawid owych o!wiadcze$ oraz zobowi#za$ oraz zobowi#zuje si% niezw ocznie poinformowa& 

o wszystkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

Jednocze#nie wyra$am zgod" na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
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z pó'n. zm.) przez Urz!d Miejski w Su kowicach oraz podmioty z nim wspó pracuj!ce na potrzeby realizacji 

�Su kowickiej Karty Rodzina 3+�.

������������  ��������������

data i czytelny podpis wnioskodawcy  zgoda wspó ma $onka lub osoby prawnej

 

 Przewodnicz!cy Rady 

Miejskiej

Wies aw Moro$
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Za !cznik Nr 3 do Uchwa y Nr XLVII/309/2014

Rady Miejskiej w Su kowicach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

 Przewodnicz!cy Rady 

Miejskiej

Wies aw Moro!
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Za !cznik Nr 4 do Uchwa y Nr XLVII/309/2014

Rady Miejskiej w Su kowicach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

 Przewodnicz!cy Rady 

Miejskiej

Wies aw Moro!
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