
UCHWAŁA NR XVII/146/2015 
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 października 2015 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu ,,Nas troje 
i więcej’’. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 poz. 
1515), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. 
Dz.U. z 2015 poz 163 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/321/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2009r w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu ,,Nas troje i więcej’’. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Robert Pytka

Id: EOTIJ-JZOCI-QNSTN-YRSZG-JPMRL. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1



Uzasadnienie

Od dnia 1 stycznia 2015 r. program wspierania rodzin wielodzietnych jest realizowany na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863), która określa zasady przyznawania 
członkom rodziny wielodzietnej - Karty Dużej Rodziny, jako uprawnienia do zniżek i ulg nie tylko na terenie 
gminy ale na terenie całego kraju. 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” została podjęta 
na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, który głosi, że do zadań własnych gminy należy 
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym 
tworzenie i realizacja programów osłonowych. Podstawą prawną ww. uchwały był również art. 110 ust. 10 
ustawy o pomocy społecznej, w świetle którego program „Nas troje i więcej” powstał, jako lokalny program 
pomocy społecznej na podstawie potrzeb przedstawionych przez Dyrektora OPS w sprawozdaniu z działalności 
ośrodka. W chwili podjęcia ww. uchwały nie istniał inny przepis prawa pozwalający na przyznanie rodzinom 
wielodzietnym, niezależnie od kryterium dochodowego, wsparcia oraz kreowania pozytywnego wizerunku 
rodziny wielodzietnej, co pozwalało na realizację programu gminnego na rzecz tych rodzin na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej. Od dnia wejścia w życie ustawy o Karcie Dużej Rodziny brak jest podstaw prawnych, 
aby programy osłonowe pomocy społecznej były skierowane do rodzin wielodzietnych. Zadanie to jest bowiem 
realizowane na podstawie innej ustawy (ustawy o Karcie Dużej Rodziny). Gmina Sandomierz w chwili obecnej 
jest realizatorem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, który to program stanowi system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych do dostępu do dóbr kultury, aktywnego wypoczynku, a co za tym idzie obniża ich wydatki na 
codzienne życie. Gmina nie ponosi żadnych opłat ze swoich środków za korzystanie z ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny. Natomiast w związku z realizacją programu osłonowego „Nas troje i więcej” koszty związane 
z wydawaniem kart rabatowych oraz obsługą programu obciążają budżet gminy. Na przestrzeni lat 2010-2015 
sam koszt wydruku kart i ich aktualizacja wyniosła około 2 800 zł, koszty te pokryto z budżetu Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Realizacja programu, to również promocja programu, szczególnie szeroko zakrojona 
w roku 2009, za co opłatę wniósł Urząd Miasta, obsługa osobowa, dodatkowe obowiązki pracownika socjalnego 
koordynującego program, zużycie materiałów biurowych i sprzętu komputerowego OPS. 

Ponadto na podstawie przeprowadzonej oceny realizacji programu gminnego „Nas troje i więcej”, stwierdza 
się, że w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. w programie uczestniczyło 78 sandomierskich rodzin (377 
osób), w tym jedynie 13 rodzin to rodziny korzystające ze stałego wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, co stanowi zaledwie 16,67% ogółu rodzin wielodzietnych, które uczestniczyły w programie 
gminnym we wskazanym okresie. W programie w chwili obecnej uczestniczą 23 firmy z terenu gminy 
Sandomierz, przy czym upusty oferowane rodzinom wielodzietnym kształtują się przeważnie w wysokości 5-
20% rabatu na świadczone usługi. Najwyższą ulgę oferowały dotychczas Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(zarówno nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży w różnych formach zajęć artystycznych, jak i ponad 60% 
ulga w ramach wejściówki na basen) oraz Sandomierskie Centrum Kultury do 50% rabatu i Iluzjon Art Cafe – 
30% rabatu, stając się tym samym największą atrakcją dla członków rodzin wielodzietnych. 

Analizując wykaz firm i instytucji uczestniczących w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny należy 
zaznaczyć, że instytucje takie, jak MOSiR i SCK są wpisane w rejestr Karty Dużej Rodziny i udzielają 
zbliżonych ulg. Ponadto w ramach KDR w programie uczestniczą również Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 
oferując bezpłatny wstęp na wystawy dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz Muzeum Diecezjalne 
w Sandomierzu z 50% zniżką na bilety wstępu do Muzeum. Sandomierskie rodziny uczestniczące w programie 
Karty Dużej Rodziny mogą więc korzystać ze zniżek zarówno lokalnie, jak i na terenie całego kraju. 

W świetle powyższego oraz rozwijającej się turystyki na terenie Sandomierza zasadnym wydaje się 
zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do przystępowania do ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin 
wielodzietnych, zaś firm i instytucji uczestniczących do udzielenia rabatów tożsamych z funkcjonującymi 
w ramach programu gminnego i tym samym nie tylko wspierania i promocji wizerunku rodziny wielodzietnej, 
ale również promocji miasta Sandomierza, jako przyjaznego i otwartego na dzieci i młodzież niezależnie od 
miejsca zamieszkania. 

Wobec powyższych argumentów dalsza realizacja Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/321/2009 na rzecz 
rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu, w powołaniu ustawy o pomocy społecznej jest sprzeczna 
zarówno z obowiązującymi przepisami, jak i w ramach oceny ekonomicznej realizacji programu „Nas troje 
i więcej” w odniesieniu do Karty Dużej Rodziny. Organy władzy publicznej są natomiast zobowiązane do 
działania na podstawie i w granicach prawa oraz sprawowania pieczy nad racjonalnym wydatkowaniem 
środków publicznych. Utrzymanie osłonowego programu Gminy na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych 
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podjętego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej powinno być poprzedzone analizą 
potrzeb gminy, sam zaś program powinien być skierowany wyłącznie do klientów pomocy społecznej. 

W świetle powyższego nie widzi się potrzeby dalszej realizacji w/w Uchwały Rady Miasta. 
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