
UCHWAŁA NR 436/L/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia programu „Noworudzka Karta Rodziny 3+”
na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2013r. Dz.U. poz.594,  zm. z 2013r. Dz. U. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. Dz.U. poz. 379) , w związku 
z art. 17 ust. 2 pkt 4, art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r , poz. 182 zm. Dz.U. poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. Dz.U. poz. 567, poz. 598) Rada Miejska 
w Nowej Rudzie uchwala :

§ 1. W celu wsparcia rodzin wielodzietnych oraz promocji modelu rodziny wielodzietnej wprowadza się 
program „Noworudzka Karta Rodziny 3+” , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem programu pokrywa się z budżetu Gminy 
Miejskiej Nowa Ruda.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Behan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 436/L/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Program „Noworudzka Karta Rodziny 3+”

§ 1. Program „Noworudzka Karta Rodziny 3+” określa zasady przyznawania i korzystania z ulg i preferencji 
adresowanych do członków rodzin wielodzietnych.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, w tym także rodzinę zastępczą oraz konkubinat, 
wspólnie zamieszkującą na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda składającą się z rodziców lub jednego rodzica 
mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy 
dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów lub osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji;

2) Rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, konkubenta, przysposobione;

4) Konkubinacie – należy przez to rozumieć osoby pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu.

§ 3. Uprawnienie do korzystania z ulg i preferencji w ramach programu przysługuje członkom rodzin 
wielodzietnych spełniających kryteria określone w niniejszym programie.

§ 4. Noworudzka Karta Rodziny 3+ jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg 
i preferencji na usługi i produkty zaoferowane w szczególności przez następujące podmioty:

1) Gminę Miejską Nowa Ruda oraz jej jednostki organizacyjne;

2) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które przystąpią do programu;

3) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie  Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które 
przystąpią do programu;

4) inne jednostki samorządu terytorialnego, które przystąpią do programu.

§ 5. Gmina Miejska Nowa Ruda zawrze z podmiotami, które włączą się do współpracy porozumienia 
uczestnictwa w programie „Noworudzka Karta Rodziny 3+” określające formę, rodzaj oraz wysokość ulg 
i preferencji.

§ 6. Jako dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do korzystania z ulg i preferencji wprowadza się 
Noworudzką Kartę Rodziny 3+, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu.

§ 7. Dokument Noworudzka Karta Rodziny 3+ zawiera w szczególności następujące dane:

1) Imię i nazwisko posiadacza Karty;

2) Numer Karty;

3) Datę wydania Karty;

4) Termin ważności Karty;

5) Informację o treści: „Karta wydana przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda”;

6) Informację o treści: „Noworudzka Karta Rodziny 3+ jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość”;

7) Karta dla dzieci nie posiadających dowodu tożsamości wydawana jest z ich zdjęciem i informacją o treści 
„Noworudzka Karta Rodziny 3+ ważna bez dowodu tożsamości”;
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8) Informację o treści: „Noworudzka Karta Rodziny 3+ upoważnia do ulg we wszystkich obiektach oznaczonych 
logo programu Noworudzka Karta Rodziny 3+”;

9) Informację o treści: „Aktualny wykaz partnerów programu: www.um.nowaruda.pl”.

§ 8. Karta Rodziny 3+ będzie wydawana na okres jednego roku.

§ 9. W celu uzyskania Noworudzkiej Karty Rodziny 3+ rodzic lub opiekun prawny, składa w Urzędzie 
Miejskim w Nowej Rudzie wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
programu.

§ 10. Z wnioskiem o wydanie Karty należy przedstawić do wglądu oryginały następujących dokumentów 
potwierdzających status rodziny wielodzietnej tj.:

1) w przypadku rodziców dowód osobisty;

2) w przypadku dzieci do 18 roku życia akt urodzenia, aktualna legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości 
ze zdjęciem;

3) w przypadku młodzieży od 18 do 25 roku życia aktualna legitymacja szkolna lub studencka;

4) w przypadku rodziny zastępczej postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej;

5) w przypadku osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji orzeczenie stwierdzające ten stan oraz dokument 
tożsamości ze zdjęciem;

6) w przypadku konkubinatu należy osobiście złożyć pisemne oświadczenie konkubentów o faktycznym 
pozostawaniu we wspólnym pożyciu.

§ 11. Noworudzka Karta Rodziny 3+ wydawana jest nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12. Dokument Noworudzka Karta Rodziny 3+ ważny jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość 
za wyjątkiem Kart wydawanych ze zdjęciem. Dokumentem Noworudzka Karta Rodziny 3+ może posługiwać się 
wyłącznie osoba, na którą Karta została wydana.

§ 13. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży dokumentu Noworudzka Karta Rodziny 3+ jej 
posiadacz, lub jego opiekun prawny w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia, zobowiązany jest niezwłocznie, 
pisemnie zawiadomić organ wydający dokument Noworudzka Karta Rodziny 3+ o fakcie utraty Karty. 
Posiadaczowi Karty, która została utracona, lub jego opiekunowi prawnemu w przypadku dzieci poniżej 18 roku 
życia, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wydanie duplikatu utraconego dokumentu.

§ 14. W skład katalogu ulg i preferencji wchodzą w szczególności:

1) 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów w Kinie „MOK” w Nowej Rudzie;

2) 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez  Miejski Ośrodek Kultury;

3) 50 % zniżki od obowiązujących opłat za uczestnictwo w sekcjach prowadzonych przez Miejski Ośrodek 
Kultury

4) częściowe zwolnienie z ponoszenia opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w przedszkolu 
i oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej o 50 % za każde dziecko z rodziny wielodzietnej, zgodnie 
z Uchwałą w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miejska Nowa Ruda;

5) opłata 3 zł za godzinę za korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowych znajdujących się w kompleksie 
sportowym w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 zgodnie z Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie;

6) niższa stawka opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona odrębną uchwałą 
rady.

§ 15. Aktualny katalog ulg i preferencji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej 
Rudzie pod adresem www.um.nowaruda.pl
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Załącznik Nr 1 do programu
„Noworudzka Karta Rodziny 3+” 
podjętego Uchwałą Nr 436/L/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

Wzór dokumentu Noworudzka Karta Rodziny 3+

Awers dokumentu

Rewers dokumentu

Awers dokumentu ze zdjęciem
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Rewers dokumentu
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Załącznik Nr 2 do programu
„Noworudzka Karta Rodziny 3+” 
podjętego Uchwałą Nr 436/L/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

Nowa Ruda, dnia ………………....

Burmistrz Miasta 
Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Wniosek o wydanie „Noworudzkiej Karty Rodziny 3+”

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………....................................

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………....................................

3. Seria i numer dowodu osobistego wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

4. Numer telefonu wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

5. Adres e-mail wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………
Zwracam się z prośbą o wydanie dla niżej wymienionych członków mojej rodziny „Noworudzkiej 
Karty Rodziny 3+”

Oświadczam, że zapoznałem się z Programem „Noworudzka Karta Rodziny 3+” i  że w rozumieniu 
§ 2 tego Programu moja rodzina składa się z:

Lp. Imię
i nazwisko

Data 
urodzenia 

dd-mm-rrrr

Numer 
PESEL

Rodzaj 
dokumentu 
tożsamości*

Seria i numer 
dokumentu

Stopień 
pokrewieństwa z 
wnioskodawcą

1

2

3
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4

5

6

7

•  nie dotyczy dzieci nie posiadających dowodu tożsamości

UWAGA - Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

1) w przypadku rodziców – dowód osobisty;
2) w przypadku dzieci do 18 roku życia –  akt urodzenia,  aktualną legitymację szkolną lub inny 
dowód tożsamości ze zdjęciem;
3) w przypadku młodzieży od 18 do 25 roku życia – aktualna legitymacja szkolna lub studencka;
4) w przypadku rodziny zastępczej - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej;
5) w przypadku osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji – orzeczenie potwierdzające ten stan 

oraz dokument tożsamości ze zdjęciem;
6) w przypadku konkubinatu należy złożyć osobiści pisemne oświadczenie konkubentów o 

faktycznym pozostawaniu we wspólnym pożyciu;
7) w przypadku gdy dziecko nie posiada dowodu tożsamości do wniosku należy dołączyć opisane 

imieniem i nazwiskiem jego zdjęcie w formacie 3,5 x 4,5 cm.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy/a 
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 

Jednocześnie wyrażam zgodę 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 ze zm.) przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie oraz 
podmioty z nim współpracujące na potrzeby realizacji programu „Noworudzka Karta Rodziny 3+”.

……………………………………………..

           Data i czytelny podpis wnioskodawcy
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UZASADNIENIE

Polityka prorodzinna powinna być jednym z ważnych działań każdej gminy. Obok pomocy finansowej,

materialnej oraz w postaci pracy socjalnej udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ważna jest

także polityka prorodzinna gminy, mająca na celu promocję rodzin wielodzietnych. W miarę postępujących

procesów starzenia się społeczeństwa oraz spadku liczby urodzeń, należy podejmować działania mające na

celu ułatwienie życia rodzinomwielodzietnymi zmiany ich wizerunkuw świadomości społecznej.

Z myślą o wspieraniu rodzin wielodzietnych oraz budowaniu klimatu przyjaznego rodzinie, została

opracowana miejska oferta ulg i preferencji dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci. Kierując się chęcią

pomocy w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, a także dążąc do zmiany niekorzystnego stereotypu

wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią, zasadnym jest podjęcie uchwały dotyczącej wspierania

rodzin wielodzietnychzamieszkałychna terenieGminyMiejskiejNowa Ruda.

Realizacja programu „Noworudzka Karta Rodziny 3+” polega na wydawaniu dokumentuNoworudzkiejKarty

Rodziny 3 + dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci. Karta umożliwia rodzinom korzystanie z oferty

kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do której rodziny wielodzietne nie zawsze mają dostęp. W programie

mogą uczestniczyćwszystkie chętne rodzinywielodzietnezamieszkałe na terenieGminyMiejskiejNowa Ruda.

Program ma za zadanie wspierać wszystkie rodziny wielodzietne, ma także pomóc tym rodzinom, których

dochody nie pozwalają na otrzymywanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, choć często

kryteria dochodoweprzekraczane są w bardzo niewielkimstopniu. W Nowej Rudzie programem tym objętych

zostanie około 220 rodzin wielodzietnych

Mając powyższe na uwadze podjęcieuchwały jest uzasadnione.
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