
 

 

UCHWAŁA NR XL/484/2017 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 

28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ zmienionej 

Uchwałą Nr XXXIII/392/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832). Uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W § 14 załącznika do Uchwały Nr XLIII/416/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 

28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ zmienionej Uchwałą 

Nr XXXIII/392/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, po pkt 6 dodaje 

się pkt 7 w brzmieniu: "7) 50 %  zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z hali lodowiska z 

funkcją rolkowiska w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się w Parku 600 – lecia przy alejach 

Solidarności." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa  Wielkopolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marian Herwich 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 listopada 2017 r.

Poz. 7426



Załącznik do Uchwały Nr XL/484/2017 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2017 r. 

Program „Ostrowska Karta Rodziny 3+”. 

§ 1.  Program „Ostrowska Karta Rodziny 3+” określa zasady przyznawania i korzystania  

z ulg i preferencji adresowanych do członków rodzin wielodzietnych. 

§ 2.  Ilekroć w programie jest mowa o: 

1)  Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, w tym także rodzinę zastępczą, 

zamieszkującą na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski składającą się z rodziców lub jednego 

rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia 

w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje; 

2)  Rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

3)  Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione. 

§ 3.  Uprawnienie do korzystania z ulg i preferencji w ramach programu przysługuje członkom 

rodzin wielodzietnych spełniających kryteria określone w niniejszym programie. 

§ 4.  Ostrowska Karty Rodziny 3+ jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania 

z ulg i preferencji na usługi i produkty zaoferowane w szczególności przez następujące podmioty:  

1)  Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostki organizacyjne; 

2)  organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które przystąpią do programu; 

3)  osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski, które przystąpią do programu; 

4)  inne jednostki samorządu terytorialnego, które przystąpią do programu. 

§ 5.  Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawrze z podmiotami, które włączą się do współpracy 

porozumienia uczestnictwa w programie „Ostrowska Karta Rodziny 3+” określające formę, rodzaj oraz 

wysokość ulg i preferencji. 

§ 6.  Jako dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do korzystania z ulg  

i preferencji wprowadza się Ostrowską Kartę Rodziny 3+, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego programu. 

§ 7.  Dokument Ostrowska Karta Rodziny 3+ zawiera w szczególności następujące dane: 

1)  Imię i nazwisko posiadacza Karty; 

2)  Numer Karty; 

3)  Datę wydania Karty; 

4)  Termin ważności Karty; 

5)  Informację o treści: „Karta wydana przez Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego”; 

6)  Informację o treści: „Ostrowska Karta Rodziny 3+ jest ważna z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość”; 

7)  Informację o treści: „Ostrowska Karta Rodziny 3+ upoważnia do ulg we wszystkich obiektach 

oznaczonych logo programu Ostrowska Karta Rodziny 3+”; 

8)  Informację o treści: „Aktualny wykaz partnerów programu: www.ostrow-wielkopolski.eu”. 
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§ 8.  Ostrowska Karta Rodziny 3+ będzie wydawana na okres jednego roku. Okres ważności Karty 

może zostać skrócony w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dotyczącymi składu rodziny, wieku 

dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki. 

§ 9.  W celu uzyskania Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ rodzic lub opiekun prawny składa w Urzędzie 

Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego programu. 

§ 10.  Z wnioskiem o wydanie Karty należy przedstawić do wglądu oryginały następujących 

dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej tj.:  

1)  w przypadku rodziców dowód osobisty; 

2)  w przypadku dzieci akt urodzenia lub aktualna legitymacja szkolna; 

3)  w przypadku studentów aktualna legitymacja studencka; 

4)  w przypadku rodziny zastępczej postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej. 

§ 11.  Ostrowska Karta Rodziny 3+ wydawana jest nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia 

wniosku. 

§ 12.  Dokument Ostrowska Karta Rodziny 3+ ważny jest jedynie z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. Dokumentem Ostrowska Karta Rodziny 3+ może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą Karta 

została wydana. 

§ 13.  W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży dokumentu Ostrowska Karta Rodziny 3+ 

jej posiadacz, lub jego opiekun prawny w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia, zobowiązany jest 

niezwłocznie, pisemnie zawiadomić organ wydający dokument Ostrowska Karta Rodziny 3+ o fakcie utraty 

Karty. Posiadaczowi Karty, która została utracona, lub jego opiekunowi prawnemu w przypadku dzieci poniżej 

18 roku życia, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wydanie duplikatu utraconego dokumentu. 

§ 14.  W skład katalogu ulg i preferencji wchodzą w szczególności: 

1)  50  %  zniżki od obowiązujących  cen biletów w Kinie „Komeda” w Ostrowie Wielkopolskim;  

2)  50 % zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum 

Kultury; 

3) 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów na wystawy organizowane przez Muzeum Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego; 

4)  częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 80 % 

opłaty stałej za każde dziecko z rodziny wielodzietnej, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/414/2013 Rady 

Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz określenia warunków 

zwolnienia od ponoszenia tych opłat; 

5)  częściowe zwolnienie z ponoszenia opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w przedszkolu 

o 80 % za każde dziecko z rodziny wielodzietnej, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/415/2013 Rady Miejskiej 

Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów 

Wielkopolski; 

6) 50   % zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z Basenu Miejskiego w Ostrowie 

Wielkopolskim mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 2-6.     

7) 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów  na korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska 

w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się w Parku 600 – lecia przy alejach Solidarności. 

§ 15.  Aktualny katalog ulg i preferencji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.ostrow-wielkopolski.eu 
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Załącznik Nr 1 do programu 

„Ostrowska Karta Rodziny 3+” podjętego Uchwałą Nr  XLIII/416/2013 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2013 roku 

 

Wzór dokumentu Ostrowska Karta Rodziny 3+ 

Awers dokumentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 7426



Rewers dokumentu 
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Załącznik Nr 2 do programu 

„Ostrowska Karta Rodziny 3+” podjętego Uchwałą Nr XLIII/416/2013  

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  

z dnia 28 listopada 2013 roku  

 

Ostrów Wielkopolski, dnia ……………….... 

Prezydent Miasta  

Ostrowa Wielkopolskiego 

al. Powstańców Wielkopolskich 18 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Wniosek o wydanie „Ostrowskiej Karty Rodziny 3+” 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………….............................................. 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………….............................................. 

3. Seria i numer dowodu osobistego wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie dla niżej wymienionych członków mojej rodziny „Ostrowskiej Karty 

Rodziny 3+” 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z: 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 
Data urodzenia 

rrrr-mm-dd 
Numer 

PESEL 

Dokument potwierdzający tożsamość 
Stopień 

pokrewieństwa 

z wnioskodawcą 

Dowód 
osobisty(DO) / 

Legitymacja(L)* 

Seria i numer 

dokumentu 

1  

 

  DO / L   

2  

 

  DO / L   

3  

 

  DO / L   

4  

 

  DO / L   

5  

 

  DO / L   

6  

 

  DO / L   

7  

 

  DO / L   
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* niewłaściwe skreślić 

UWAGA - Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu: 

1) w przypadku rodziców – dowód tożsamości ze zdjęciem; 

2) w przypadku dzieci – akt urodzenia lub aktualną legitymację szkolną; 

3) w przypadku studentów – aktualna legitymacja studencka; 

4) w przypadku rodziny zastępczej postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej. 

  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy/a 

odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we 

wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. 922) przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim oraz podmioty z nim współpracujące na 

potrzeby realizacji programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+”. 

   

…………………………………………….. 

   Data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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