UCHWAŁA Nr III/58/2015
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków
życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program
„Mrozy dla Rodziny 3+”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) uchwala się, co następuje:
Zdając sobie sprawę z ogromnej roli rodziny jako podstawowej grupy społecznej, stanowiącej
o pomyślnym rozwoju każdej społeczności, chcąc wspomóc i uhonorować rodziny
wielodzietne ułatwiając dostęp do dóbr kultury i rekreacji, a także odciążyć tworząc
partnerski program rabatowy, Rada Miejska w Mrozach przyjmuje niniejszą uchwałę:
§ 1.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę
stale zamieszkałą na terenie gminy Mrozy, składającą się z:
1) rodziców (jednego rodzica), małżonka rodzica, mających na utrzymaniu troje i więcej
dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy
dziecko uczy się lub studiuje;
2) rodziców, rodzica i małżonka rodzica, gdzie występuje niepełnosprawne dziecko, bez
względu na ilość dzieci;
3) rodziców zastępczych, rodzica zastępczego i małżonka rodzica zastępczego lub osób
prowadzących rodzinny dom dziecka;
4) rodziców lub małżonków rodziców oraz dzieci, będących w pieczy zastępczej, osób
przebywających w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.
2. Ustala się, że szczegółowe warunki dotyczące prawa do posiadania Karty „Mrozy dla
Rodziny 3+” określne są w art. 4-8 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
§ 2.
1. Uchwała niniejsza ma na celu:
1) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej;
2) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
3) zwiększenie dostępności do kina i innych wydarzeń artystyczno – sportowych.
2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w gminie Mrozy, która daje
możliwość wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu Rodziny Wielodzietnej oraz
kształtowania pozytywnego jej wizerunku.
§ 3.
Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 jest:
1) uprawnienie do zakupu zniżkowych biletów do kina „Mikroklimat” w Mrozach
w kwocie: dla „rodziców” - 10 zł, dla „dzieci” - 7 zł;
2) uprawnienie do 50 % zniżki na wydarzenia organizowane przez GCK, GBP oraz
GOSiR w Mrozach;
3) uprawnienie do 50% zniżki na opłaty za zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
realizowane przez gminne jednostki organizacyjne;
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4) uprawnienie do 50% zniżki w przedszkolu gminnym na drugie dziecko, zwolnienie
z opłaty na trzecie i kolejne dziecko;
5) prawo do zniżek wynegocjowanych z przedsiębiorcami należącymi do programu
„Mrozy dla Rodziny 3+”.
§ 4.
Jako potwierdzenie do korzystania z uprawnień, o których mowa w §3 wprowadza się
Kartę „Mrozy dla Rodziny 3+” .
Wzór Karty „Mrozy dla Rodziny 3+”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Kartę „Mrozy dla rodziny 3+” będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej.
Warunkiem otrzymania Karty jest zamieszkiwanie na terenie gminy Mrozy.
W przypadku zagubienia Karty wydawany będzie duplikat za opłatą ustaloną przez
Burmistrza Mrozów.

§ 5.
1. Uzyskanie Karty „Mrozy dla Rodziny 3+” odbywać się będzie na wniosek rodzica
złożony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mrozach.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz
z załącznikami.
4. Karty „Mrozy dla Rodziny 3+” wydaje się od momentu pozytywnie zweryfikowanego
wniosku do czasu spełniania przez rodzinę kryteriów niniejszej uchwały.
5. Karty tracą ważność z chwilą zaprzestania spełniania kryteriów, dokonania zmian w § 3
uchwały lub uchylenia niniejszej uchwały.
§ 6.
Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 zabezpieczone są
z budżetu Gminy Mrozy.
§ 7.
1. Jednostką koordynującą realizację jest Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach.
2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mrozach przedstawi Radzie Miejskiej w Mrozach
informację o realizacji uchwały za dany rok najpóźniej do 31 marca po upływie danego
roku budżetowego.
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§ 8.
Urząd Stanu Cywilnego jako koordynator oraz Urząd Miasta i Gminy Mrozy będą
prowadziły działania mające na celu pozyskiwanie partnerów do wspierania Karty
„Mrozy dla Rodziny 3+”.
Wzór deklaracji dla partnerów pragnących przystąpić do programu „Mrozy dla Rodziny
3+” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Partnerów, którzy zadeklarowali przystąpienie do programu zobowiązuje się do
umieszczenia w widocznym miejscu informacji o honorowaniu Karty „Mrozy dla
Rodziny 3+”, przekazanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach. Wzór informacji
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Promocja działań w ramach Karty obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie,
powierzchniach reklamowo - promocyjnych gminy oraz w Internecie.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 10.
Traci moc uchwała Nr XXXI/345/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków
życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy
dla Rodziny 3+”.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/58/2015
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 6 lutego 2015 r.

WZÓR KARTY „MROZY DLA RODZINY 3+”

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/58/2015
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 6 lutego 2015 r.

…………………………………………….

Mrozy, dn. ………………….…….

(Imię i nazwisko)

……………………………………………..
(adres)

…………………………………………..…
……………………………………………..
(seria i numer dowodu osobistego)

…………………………………………..…
(numer telefonu, adres e-mail)

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 35
05 – 320 Mrozy

WNIOSEK
o wydanie Karty „Mrozy dla Rodziny 3+”

Wnoszę o wydanie Kart „Mrozy dla Rodziny 3+” uprawniających członków mojej
rodziny do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą nr III/58/2015 Rady Miejskiej
w Mrozach z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających
na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy
Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod
wyżej wskazanym adresem:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Do wniosku dołączam kopie następujących dokumentów:
1.………………………………………………………………………………………….…
2.………………………………………………………………………………………….…
3……………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………..
2. Przedłożenie niezbędnych do otrzymania Karty „Mrozy dla Rodziny 3+” dokumentów
nie jest konieczne w sytuacji, o której mowa w art. 10, pkt 9 ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, art. 34 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267, z 2014 r. poz. 183, 1195), lub
w przypadku, gdy o Kartę „Mrozy dla Rodziny 3+” ubiega się Rodzina, która otrzymała
już Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
3. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty, zobowiązuję się do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach.
……………………………………
(data, czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach moich danych osobowych
zawartych
we
wniosku
o
wydanie
Karty
„Mrozy
dla
Rodziny
3+”,
zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) oraz na przekazanie ich do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy prowadzącego nadzór nad realizacja Karty.

……….……………………………….
(data, czytelny podpis)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/58/2015
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 6 lutego 2015 r.

DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „MROZY DLA RODZINY 3+”
……………………………………………..
(miejscowość, data)

1. Nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………........................................................................
2. Adres firmy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………........................................................................
3. Regon / KRS:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………........................................................................
4. Dane przedstawiciela firmy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………........................................................................
5. Dane kontaktowe / teleadresowe (nr tel., adres e-mail, strona www):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………........................................................................
6. Rodzaj oferowanej przez Moją Firmę ulgi dla Członków Rodzin Wielodzietnych
(zniżka, rabat, karnet itp):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Wysokość ulgi:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………........................................................................
8. Miejsce / miejsca świadczenia ulgi przez Moją Firmę:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Okres obowiązywania ulgi oferowanej przez Moją Firmę
(bezterminowo, od … - do … ):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe oraz że jestem umocowany prawnie do
złożenia wniosku o przystąpienie wymienionej we wniosku Firmy do programu „Mrozy dla
Rodziny 3+”

……………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/58/2015
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 6 lutego 2015 r.

WZÓR INFORMACJI O HONOROWANIU KARTY
„MROZY DLA RODZINY 3+”

Uzasadnienie
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna, cieszy się szczególnym szacunkiem i opieką
prawną. Duże rodziny zasługują na szczególne uznanie ze względu na ich niezbędność
w pomyślnym rozwoju każdego społeczeństwa. Należy zauważyć, że duże rodziny ponoszą
większe koszty, szczególnie ze względu na edukację swoich dzieci, często kosztem
niezaspokajania innych potrzeb. Przedkładana uchwała ma za zadanie odciążyć rodziny
i umożliwić im tańszy dostęp do ośrodków edukacji, kultury i rekreacji. Ma również
wspomagać rodziców w wykonywaniu funkcji rodzicielskiej.
Należy podkreślić, iż polityka prorodzinna od zawsze była ważnym zagadnieniem dla
działań Gminy Mrozy. Przykładami tych działań są np. ulgi w gminnym przedszkolu,
dofinansowanie zajęć w Gminnym Centrum Kultury czy obozów szkolnych. Przyjęcie
przedkładanej uchwały jest logiczną kontynuacją i rozszerzeniem tych działań, a także
uporządkowaniem całościowej strategii gminy w tym zakresie. Należy dodać, iż Gmina
Mrozy została nagrodzona w ramach konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”. Tak zaszczytne
wyróżnienie zobowiązuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy na polu polityki prorodzinnej,
a przedkładana uchwała jest tego zobowiązania realizacją.

