
Zarządzenie Nr 1043(91)14 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 12 maja 2014 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu 

„Rodzina Trzy Plus” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały  

Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Piły, Prezydent Miasta Piły zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu 

„Rodzina Trzy Plus”. 

2. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Piła Programu „Rodzina Trzy Plus” będący przedmiotem konsultacji stanowi załącznik 

do Zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 13 maja 2014 r. 

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 27 maja 2014 r. 

 

§ 3. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie konsultacji jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia. 

 

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, zostanie przekazany Radzie projekt 

Uchwały, o którym mowa w § 1 Zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

§ 4. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przygotowanie 

i przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Prezydenta Miasta Piły. 



§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Prezydenta Miasta 

Piły. 

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA PIŁY 

/-/ Piotr Głowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      PROJEKT 

Uchwała Nr ……….. 

Rady Miasta Piły 

z dnia ………………….. 

 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina Trzy Plus” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 

594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 

182 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Piła program działań na rzecz dużych rodzin 

zwany Programem „Rodzina Trzy Plus”. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dużej rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę, w tym rodzinę zastępczą, 

zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Piła, składającą się                            

z rodziców/rodzica, posiadającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 

ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko 

uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia 

wieku pozostających pod opieką rodzica. 

2) Karcie „Rodzina Trzy Plus” - należy przez to rozumieć kartę uprawniającą 

uczestników Programu „Rodzina Trzy Plus” do korzystania ze stałych, tymczasowych, 

świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez podmioty. 

§ 3. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Gminy 

Piła i ma na celu: 

1) promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, 

2) poprawę warunków życia dużych rodzin, 

3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się                  

w dużych rodzinach, 

4) wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 

 



§ 4. Cele Programu „Rodzina Trzy Plus” określone w § 3 niniejszej uchwały będą 

realizowane poprzez: 

1) zwiększanie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych 

przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Piła, 

2) promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach nie powiązanych strukturalnie               

i kapitałowo z samorządem Gminy Piła oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra 

kulturalne, sportowe i rekreacyjne, 

3) uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, 

programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Gminy Piła we współpracy                      

z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami, 

4) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych 

demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny, 

5) organizację konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, 

edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych 

rodzin, 

6) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji                 

i wsparcia dużych rodzin, 

7) rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności 

twórczych, sportowych, artystycznych oraz lingwistycznych członków dużych rodzin. 

 

§ 5.1. Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy 

Piła, niezależnie od sytuacji materialnej.  

2. Instrumentem umożliwiającym realizowanie celów, o których mowa w § 4 będzie Karta 

„Rodzina Trzy Plus”, zapewniająca dużym rodzinom uprawnienia do korzystania z ulg, 

polegających na umożliwieniu m.in. zakupu ze zniżką biletów wstępu na płatne imprezy 

kulturalne organizowane przez instytucje kultury Gminy Piła, zniżek w opłacie                             

za uczestnictwo w szkółkach piłkarskiej i pływackiej, prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną Gminy Piła, zakupu ze zniżką biletów komunikacji miejskiej oraz 

umożliwienie ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty nie powiązane 

strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Piła.     

3. Logo Programu „Rodzina Trzy Plus”, regulamin przyznawania, wydawania i korzystania               

z Karty „Rodzina Trzy Plus”, system ulg oraz wzór karty wprowadzone zostaną w drodze 

zarządzenia Prezydenta Miasta Piły. 



§ 6. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie 

rozpropagowanie idei Programu w mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr …… 

Rady Miasta Piły  

z dnia ………………… 

 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina Trzy Plus” 

 

Gmina Piła w ramach prowadzenia działań prorodzinnych, jak również inspirowania               

i prowadzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, chce wpływać na życie 

rodziny i czynić je łatwiejszym. Kierując się potrzebą zwiększenia szans rozwojowych                       

i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, umożliwienie 

łatwiejszego dostępu do dóbr kultury, sportu  i rekreacji oraz promocję dużych rodzin, należy 

podjąć uchwałę mającą na celu wsparcie dużych rodzin poprzez wprowadzenie Programu 

„Rodzina Trzy Plus”. 

Program skierowany jest do rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci, w tym 

również rodzin zastępczych. W celu realizacji Programu wprowadzona będzie Karta „Rodzina 

Trzy Plus”, która będzie uprawniała do korzystania z ulg m.in. w obszarze kultury, sportu 

oraz innych ulg i zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie. Ponadto 

wprowadzenie Karty może stać się elementem zachęcającym rodziny do aktywnego 

spędzania wolnego czasu, dzięki  generowaniu oszczędności.  

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 


