Projekt
z dnia 19 grudnia 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XIX/......2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod
nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Gniezno program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą
„Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+”.
§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Gniezno,
którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
§ 3. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych i ma na celu w szczególności:
1) umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;
2) kształtowanie pozytywnego wizerunku modelu rodziny wielodzietnej;
3) zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji, oświaty i wychowania, do publicznego transportu
zbiorowego - oferowanych na terenie Gminy Gniezno;
4) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w Gminie Gniezno;
5) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
§ 4. Program obejmuje:
1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez
uczestniczące w programie gminne jednostki organizacyjne;
2) wykorzystanie dostępnych Gminie Gniezno form promocji, w celu zaangażowania
w programie innych podmiotów przystępujących do programu w charakterze Partnera;

do

udziału

3) budowanie w Gminie Gniezno klimatu, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji,
służących rozwojowi rodziny;
4) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach i działaniach
podejmowanych przez Gminę Gniezno samodzielnie, jak i we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami i przedsiębiorcami;
5) inicjowanie badań dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych.
§ 5. 1. W celu realizacji programu Gmina Gniezno współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1. mogą przystąpić do programu zawierając odpowiednie porozumienie
z Gminą. Warunkiem przystąpienia do programu jest preferencyjne traktowanie rodzin wielodzietnych w
działalności podmiotu, w szczególności zapewnienie ulg w dostępie do usług i towarów.
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3. Informacje o podmiotach, które przystąpiły do programu, rozpowszechnia się na stronie internetowej Gminy
Gniezno oraz poprzez umieszczenie odpowiednich oznaczeń w miejscu, w którym podmiot prowadzi stałą
działalność.
§ 6. Realizatorami zadań wymienionych w § 4 są:
1) gminne jednostki organizacyjne Gminy Gniezno ;
2) inne podmioty, które przystąpią do programu.
§ 7. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa dla rodziny wielodzietnej w programie jest ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny.
2. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gniezno.
§ 8. Ulgi, zwolnienia i preferencje, o których mowa w uchwale, określą odrębne uchwały Rady Gminy
Gniezno, zarządzenia Wójta Gminy Gniezno, akty wewnętrzne kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Gminy Gniezno oraz porozumienia, o których mowa w § 5 ust. 2 zdanie pierwsze.
§ 9. Wójt Gminy Gniezno przedstawi Radzie Gminy Gniezno informacje o realizacji uchwały za poprzedni rok,
najpóźniej do dnia 31 marca, po upływie danego roku budżetowego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
Wspieranie polityki prorodzinnej należy do zadań własnych gminy. Rodziny wielodzietne
potrzebują natomiast pomocy systematycznej i wielokierunkowej, bowiem ponoszą większe nakłady
finansowe, w porównaniu do mniej licznych rodzin. Bardzo często, trudna sytuacja tych rodzin nie jest
podyktowana jedynie bezradnością, czy patologiami społecznymi, a zwiększonymi kosztami ich
utrzymania. Dlatego istotnym narzędziem pomocy jest udzielanie wsparcia.
Program „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+” obejmie wszystkie chętne do wzięcia w nim
udziału rodziny wielodzietne z terenu Gminy Gniezno bez względu na kryterium dochodowe. Celem
programu jest promocja rodzin wielodzietnych i wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, w związku z
powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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