
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Uchwała  Nr XXXIII / 318  /2014

Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu z  dnia  28 kwietnia  2014 roku

w    sprawie  wprowadzenia  na  terenie Gminy   Dobrodzień  programu  wspierającego  rodzinę 
i  seniora

Na  podstawie  art.  7 ust. 1 pkt. 6 a , art.  18  ust. 2  pkt. 15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 
o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z  2013r.  poz. 594  z  późń.  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  z  późń. zm.)  
Rada  Miejska  w  Dobrodzieniu  uchwala, co  następuje :

§ 1.

1.Wprowadza   się   program   wspierający   rodzinę   i   seniora,  który   skierowany   jest   do 
mieszkańców  Gminy  Dobrodzień  posiadających  troje  i  więcej  dzieci, rodzin  zastępczych, 
rodzinnych   domów  dziecka,  osób   samotnie   wychowujących   dzieci   oraz   rodziców 
wychowujących  dziecko  z  orzeczoną  niepełnosprawnością, a  także  do osób  starszych, które 
ukończyły  65  rok życia  i  mieszkają  na  terenie  Gminy  Dobrodzień.
2. Program  ma  na  celu  wspieranie  rodzin  wielodzietnych  oraz  osób  starszych poprzez  
umacnianie  rodziny  i  wsparcie  jej  funkcji, a  także  promowanie  pozytywnego  wizerunku 
rodzin  wielodzietnych  i  seniora, a  także  ułatwianie  im  dostępu  do  różnorodnych  dóbr  
i  usług,  w  szczególności  kultury  i sportu.

§ 2.

1.Cele  Programu   realizowane  będą  poprzez:
1) wprowadzenie  ulg  dla  członków  rodzin wielodzietnych  oraz  osób  starszych, o  których 
mowa   w  §  1  ust.  1  udzielanych   przez   jednostki  organizacyjne   Gminy   Dobrodzień, 
przedsiębiorców  oraz  inne  podmioty;
2) promocję  programu  w  mediach. 
2. Do  skorzystania  z  ulg,  o  których  mowa w  ust. 1  niezbędne  będzie: 
1) w  przypadku członków  rodzin  wielodzietnych okazanie ważnej Opolskiej Karty  Rodziny  
i  Seniora  oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość lub innego dokumentu 
w przypadku osób niepełnoletnich;
2) w  przypadku  seniorów  okazanie ważnej Opolskiej Karty  Rodziny  i  Seniora  lub   dokumentu 
ze zdjęciem potwierdzającego ukończenie 65 roku życia i  zamieszkania  na terenie Gminy 
Dobrodzień. 
3. Ulgi  oferowane  w  ramach  Programu   będą  przysługiwać  niezależnie  od  zniżek i  ulg 
oferowanych  przez  Opolską  Kartę  Rodziny  i  Seniora.

§ 3.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Dobrodzienia, którego  upoważnia  się  do 
wprowadzenia  wykazu  podmiotów  współpracujących  w  ramach  Programu, o  których  mowa  
w § 2 ust. 1.

§ 4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski


