
  
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/321/2009 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia  30 lipca 2009 r. 
 
 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu “Nas troje i więcej”  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 
142 poz. 1591  z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12.03.2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz.728  z późn. zm.) Rada 
Miasta Sandomierza uchwala:  
 
                                                                     §1  
 
Wprowadza się na terenie miasta Sandomierza program “Nas troje i więcej”. Program jest 
/elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd miasta Sandomierza. 
Uprawnionymi do uzyskania ulg opisanych w niniejszym programie są członkowie rodzin 
wielodzietnych i rodzin zastępczych (bez względu na ilość dzieci w rodzinie) 
zamieszkujących na terenie Sandomierza. W przypadku udziału w programie nie jest brane 
pod uwagę kryterium dochodowe. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych         
i rodzin zastępczych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 
                                                                   
                                                                    §2  
 
Cele programu „Nas troje i więcej”, określone w §1 niniejszej uchwały będą realizowane 
poprzez:  
 
1.  
zwiększenie osobom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały, zamieszkałym na terenie miasta 
Sandomierza dostępności do dóbr kultury i sportu zarządzanych przez jednostki budŜetowe, 
zakłady budŜetowe i samorządowe instytucje kultury miasta Sandomierza oraz wsparcie          
w procesie wychowawczym dzieci i młodzieŜy w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. 
 
2.  
opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg adresowanych do osób wymienionych   
w §1 niniejszej uchwały, w jednostkach oferujących dobra kulturalne i sportowe nie 
powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Sandomierza . 
 
3.  
opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg adresowanych do osób wymienionych  
w § 1 niniejszej uchwały, wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  
na terenie miasta Sandomierza. 
  
                                                                        §3  
 
Szczegółowy regulamin programu „Nas troje i więcej” zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.  
 
                                                                      
                                                                    



  
 

                                                                    §4  
 
Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawiane będzie Radzie 
Miasta Sandomierza raz do roku.  
 
                                                                    §5  
 
Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej 
prasie, radiu oraz umieszczenie na  stronie internetowej  OPS promującej załoŜenia niniejszej 
uchwały, informującej o wykazie ulg adresowanych do osób wymienionych w § 1 niniejszej 
uchwały.  
 
                                                                   §6  
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
                                                                 §7  
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

                                                                                                         Przewodniczący  
                                                                                                         Rady Miasta Sandomierza  

Tadeusz  Frańczak 
  
 
  
 



  
 

 
Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVIII/321/2009 
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 30 lipca 2009 r.  
 
Regulamin karty „Nas troje i wi ęcej”  
 
Pkt.1 
1.  
Program „Nas troje i więcej” skierowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych    
(bez względu na ilość dzieci w rodzinie) zamieszkałych na terenie Sandomierza.                    
W przypadku udziału w programie nie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe. 
2.  
Poprzez „Rodzinę Wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Sandomierza, 
składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci       
w wieku do 18 roku Ŝycia lub 24 roku Ŝycia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.  
3.  
Poprzez „Rodzinę Zastępczą” rozumie się prawną formę opieki nad dzieckiem całkowicie  
lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w rozumieniu Ustawy z dnia 12 marca  
2004. o pomocy społecznej, zamieszkałą na terenie  Sandomierza.  
 
Pkt. 2  
Instrumentami umoŜliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2  uchwały są:  
1.   
Zapewnienie osobom wymienionym w pkt. 1 ulgi polegającej na umoŜliwieniu zakupu  
biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miejskie 
instytucje kultury i sportu ( bezpłatnie lub ulgowo ).  
2.  
 Zawieranie z podmiotami prowadzącymi na terenie miasta Sandomierza działalność  
gospodarczą umów przewidujących inne ulgi skierowane do rodzin wielodzietnych i rodzin 
zastępczych. Informacja o punktach oferujących ulgi i rodzajach tych ulg zostanie 
umieszczona na stronie internetowej OPS oraz w lokalnej prasie lub radiu. 
Pkt. 3  
1.  
Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §3 uchwały 
wprowadza się kartę „ Nas troje i więcej”.  
2.  
Wzór karty „ Nas troje i więcej”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
3.  
Karta „ Nas troje i więcej” będzie wydawana na okres 1 roku, począwszy od …………. 
2009 r.  
4.  
Kartę „ Nas troje i więcej” będzie otrzymywał kaŜdy członek zamieszkałej na terenie  
 Sandomierza rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej na podstawie formularza 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  
5.  
Karta „ Nas troje i więcej” zawiera imię, nazwisko i adres uprawnionego i jest waŜna  
wyłącznie z dokumentem potwierdzającym toŜsamość uprawnionego lub z dokumentem 
potwierdzającym toŜsamość rodzica osoby uprawnionej.  
 



  
 

Pkt. 4  
Uzyskanie karty „ Nas troje i więcej” odbywać się będzie na wniosek rodzica lub opiekuna 
prawnego (wypełniony formularz – zał. 2) złoŜony w Ośrodku Pomocy Społecznej                
w Sandomierzu. Karta zostanie wydana po weryfikacji złoŜonego wniosku, nie później niŜ 1 
miesiąc po jego złoŜeniu.  
 
Pkt. 5  
Potwierdzeniem faktu przyznania ulg dla uprawnionych, wymienionych w pkt. 1 niniejszego  
regulaminu jest naklejka informująca o honorowaniu karty „Nas troje i więcej” umieszczana  
w witrynach firm współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zakresie Sandomierzu 
w zakresie realizacji programu „Nas troje i więcej”.  
 
 
 
 
                                                                                                       
 



  
 

 
Załącznik nr 2  
 
do uchwały nr XXXVIII/321/2009 
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia  30 lipca 2009 r. 
 
Wzór karty „Nas troje i więcej”  
 

 
 



   
Sandomierz – Miasto z sercem 

  
 

 Sandomierz, dn. ………………….  
…………………………………………….  

…………………………………………..…  

……………………………………………..  

……………………………………………..  

…………………………………………….. 

(imię i  nazwisko, adres wnioskodawcy, seria 
i numer dowodu osobistego, numer tel.) 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
Ul. Słowackiego 17a  
27-600 Sandomierz  
tel. 015 832 29 04 
sekretariat@ops.sandomierz.pl 
http://ops.sandomierz.pl 

 
 

WNIOSEK 
 

o wydanie karty „Nas troje i wi ęcej” 
 
Wnoszę o wydanie karty „Nas troje i więcej” uprawniającej członków mojej rodziny 
do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą nr ………………………… Rady Miasta 
Sandomierza z dnia ……………………… w sprawie podjęcia działań zmierzających 
do polepszenia warunków Ŝyciowych rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkałych na 
terenie miasta Sandomierza.  
 
Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod  
wyŜej wskazanym adresem:  
 
 
1. ……………………………………………………………………………  
                                             (imię i nazwisko, data urodzenia wnioskodawcy) 
 
2. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
3. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
4. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
5. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  XXXVIII/321/2009 
Rady Miasta Sandomierza 

Strona 1 z 2 



 

  
 

 
6. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
7. ……………………………………………………………………………  

(imię i  nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
8. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
9. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
10. ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
 
 
 
Do wniosku dołączam:  

• zaświadczenie, legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający 

kontynuowanie nauki dla dzieci powyŜej 18 roku Ŝycia 

• wyrok Sądu w sprawie ustanowienia opieki nad dzieckiem ( w przypadku rodzin 

zastępczych) 

 

 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojej osoby/rodziny w związku  z uczestniczeniem            

w Programie ,,Nas troje i więcej” (tj. Dz. U.  z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póź.  zm.) 

 
 
 
 
                                                                                               ……………………………  

                                                                                     (data i podpis) 
 
 

 
Potwierdzam zameldowanie na terenie  Sandomierza:  
 
 
 
 
 
                                                                                                    ……………………………  

                                                                                     (data i podpis) 
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