
  

Uchwała Nr XXI/143/2013 

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 

z dnia 21 maja 2013r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2013r., poz. 182), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala,                 

co następuje: 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się na terenie Miasta Sokołów Podlaski Program „Sokołowska 

Rodzina 3+”, będący elementem polityki społecznej realizowanej przez 

Miasto Sokołów Podlaski. 

2. Program „Sokołowska Rodzina 3+” ma na celu: 

a) Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. 

b) Promowanie rodziny zastępczej, jako najbardziej przyjaznego i 

naturalnego środowiska wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych 

możliwości przebywania w rodzinie biologicznej, 

c) Wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, 

d) Poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych i zastępczych, 

e) Zwiększenie możliwości rozwojowych i poprawę warunków 

życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i zastępczych. 

3. Uprawnionymi do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+” są 

członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkujących 

na terenie Miasta Sokołów Podlaski. 

 

§ 2 

 

Cele Programu „Sokołowska Rodzina 3+”, określone w § 1 uchwały, będą 

realizowane poprzez: 

 

1) Zwiększenie osobom, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały, dostępności 

do działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oferowanych przez 

jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Sokołów Podlaski, 

2) Opracowanie, promocję i koordynację systemu zniżek udzielanych 

beneficjentom Programu przez Miasto Sokołów Podlaski oraz  inne 

jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia, a także 

firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. 



 

§ 3 

 

Szczegółowy regulamin Programu „Sokołowska Rodzina 3+” zawiera załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                        /-/ Waldemar Hardej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

 

 

 



 

                                                                                  

 

                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr XXI/143/2013 

                                                                                 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 

                                                                                 z dnia 21 maja 2013r. 

 

 

 

R E G U L A M I N 

 

 

Programu „Sokołowska Rodzina 3+” 

 

§ 1 

 

1. Program „Sokołowska Rodzina 3+”, zwany dalej „Programem”, 

skierowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych 

zamieszkujących na terenie Miasta Sokołów Podlaski. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Rodzina wielodzietna – rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta 

Sokołów Podlaski, składającą się z rodziców (lub jednego rodzica) 

mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku 

życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 

studiuje, 

2) Partner – podmiot lub instytucję, która podpisała umowę o współpracy         

z Miastem Sokołów Podlaski w zakresie realizacji Programu. 

 

 

§ 2 

 

Narzędziami umożliwiającymi zrealizowanie celów Programu są: 

 

1) Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

zniżki w wysokości do 50% w zakupie biletów wstępu na miejskie 

obiekty sportowo rekreacyjne, 

2) Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

zniżki w wysokości do 50% w zakupie biletów wstępu na płatne imprezy 

kulturalne organizowane przez miejskie instytucje kultury, 

3) Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

zniżki w opłacie za odbiór odpadów komunalnych, w wysokości i na 

zasadach ustalonych w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w 

Sokołowie Podlaskim w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 



gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

4) Przypisanie do jednego ze stanowisk w Urzędzie Miasta Sokołów 

Podlaski zadań opiekuna Programu, który będzie odpowiedzialny za 

pozyskiwanie nowych partnerów do Programu, zawieranie umów o 

współpracy i promocję Programu, 

5) Podpisanie umów z partnerami Programu,  dotyczących   zniżek  i  ich 

promocji.  

§ 3 

 

1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zniżek i promocji, o 

których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, wprowadza się kartę 

„Sokołowska Rodzina 3+”, zwaną dalej „Kartą”. 

2. Karta będzie wydawana od dnia 01 września 2013r., na okres do 

osiągnięcia pełnoletniości dla nieletnich beneficjentów Programu oraz na 

okres 2 lat dla pełnoletnich beneficjentów. 

3. Kartę będzie otrzymywał każdy członek zamieszkałej na terenie Miasta 

Sokołów Podlaski rodziny wielodzietnej lub rodziny zastępczej, na 

podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. 

4. Z wnioskiem o   wydanie  Karty  może wystąpić rodzic  lub   opiekun   

prawny. 

5. Karta zostanie wydana po weryfikacji wniosku, nie później niż jeden 

miesiąc po jego złożeniu. Karty wydaje się równocześnie wszystkim 

uprawnionym członkom rodziny. 

6. Osoba zainteresowana otrzymaniem Karty zobowiązana jest do wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Sokołów 

Podlaski, miejskie jednostki organizacyjne oraz partnerów Programu na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

7. Karta zawiera imię, nazwisko i okres ważności. Karta jest ważna 

wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla 

osób nieletnich dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci 

nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z Karty wyłącznie w 

obecności rodzica lub prawnego opiekuna. 

8. W przypadku zagubienia Karty wnioskodawcy lub członka rodziny, 

wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski oświadczenie 

o zagubieniu lub zniszczeniu Karty z równoczesną prośbą o wyrobienie 

duplikatu. 

§ 4 

 

1. Potwierdzeniem faktu udzielania zniżek dla uprawnionych, 

wymienionych w  § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu, jest naklejka 



informująca o honorowaniu Karty umieszczana w witrynach, kasach         

i materiałach promocyjnych jednostek organizacyjnych Miasta Sokołów 

Podlaski i partnerów Programu. 

2. Partnerzy są upoważnieni do kontroli danych osobowych beneficjentów 

Programu. 

§ 5 

 

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski w drodze zarządzenia ustala wzory: 

 

1) Logotypu Programu 

2) Karty „Sokołowska Rodzina 3+” 

3) Naklejki dla partnerów Programu  

4) Wniosku o wydanie Karty „Sokołowska Rodzina 3+”. 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji 

                                                                               /-/ Waldemar Hardej 


