PROJEKT
ZARZĄDZENIE NR ...................
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia
2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta
Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru
porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus
Na podstawie art. 30 ust.1oraz ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) oraz § ............... uchwały Nr ............ Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia ................. w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus,
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam regulamin wydawania i użytkowania karty: Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.
2. Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z uprawnień, zwolnień i ulg dla rodzin
wielodzietnych, w ramach Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus realizowanego na podstawie
uchwały Nr ............ Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia .................. w sprawie przyjęcia Programu
Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.
3. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustalam wzór karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustalam wzór wniosku o wydanie/przedłużenie ważności karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina
3 Plus, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ustalam wzór porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus,
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5.1. Ustalam termin rozpoczęcia naboru wniosków na dzień 01 kwietnia 2014 roku.
2. Ustalam termin rozpoczęcia wydawania kart na dzień 15 maja 2014 roku, nie wcześniej jednak
niż po upływie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Nr........... z dnia...................
Regulamin wydawania oraz użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus
I. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus – postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady wydawania oraz użytkowania Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus,
o której mowa w uchwale Nr ................ Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia............. w
sprawie.........., zwanej dalej Kartą.
§2
1.Karta stanowi potwierdzenie posiadania uprawnień wynikających z udziału w programie
Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus oraz uprawnia do korzystania z ulg, preferencji i zwolnień
podmiotów biorących udział w programie.
2. Karta wydawana jest osobom spełniającym warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 cytowanej w
§ 1 uchwały.
3. Kartę wydaje Urząd Miejski w Wałbrzychu.
4. Karta jest własnością Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
5. Karta zawiera następujące informacje:
a) imię i nazwisko uprawnionego,
b) opcjonalnie: imię i nazwisko dziecka/dzieci do lat 5, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 5,
b) numer Karty,
c) aktualne zdjęcie posiadacza Karty,
d) hologram określający ważność Karty w danym roku kalendarzowym.
§3
Wniosek o wydanie Karty składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
II. Zasady przyznawanie i wydawania Karty
§4
1. Karta wydawana jest na wniosek rodziny, podpisany przez co najmniej jednego z rodziców lub
jedną z osób prowadzących rodzinę zastępczą bądź rodzinny dom dziecka.
2. W terminie 10 dni od złożenia wniosku, Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych
dokona formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku pod kątem spełniania wymogów
formalnych, niezbędnych do wydania Karty. W przypadku braku załączenia zdjęć do wniosku
udostępnia się możliwość wykonania zdjęć członków rodziny w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.
Termin wykonania zdjęć zostanie ustalony telefonicznie.
3. Wnioskodawca odbiera Kartę nie wcześniej niż po upływie 21 dni od złożenia kompletnego
wniosku.
4. Karta przysługuje indywidualnie każdemu członkowi rodziny, tj.:
a) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica,
b) małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, tworzącym rodzinny dom
dziecka lub rodzinę zastępczą,

c) dzieciom, które ukończyły 5. rok życia.
5. Dziecko, które nie ukończyło 5. roku życia nie otrzymuje indywidualnej Karty, a jego dane
umieszczane są na Karcie wnioskodawcy.
6. Ważność Karty potwierdzana jest corocznie hologramem zawierającym numerację roku, na który
Karta została wystawiona lub otrzymuje przedłużenie. Brak hologramu lub jego uszkodzenie
powoduje nieważność Karty.
7. Wniosek o przedłużenie Karty składa się w trybie i miejscu właściwym dla wniosku o wydanie
Karty.
8.Utrata statusu Rodziny 3 Plus poprzez niespełnianie warunków określonych w § 2 ust.1
powołanej uchwały, skutkuje wygaśnięciem uprawnień wynikających z Programu Wałbrzyska
Karta Rodzina 3 Plus. Wygaśniecie uprawnień następuje z końcem roku kalendarzowego, w którym
nastąpiła utrata statusu Rodziny 3 Plus. Po tym okresie Karty znajdujące się w użytkowaniu rodziny
winny być niezwłocznie zwrócone do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
9. Karta odbierana jest przez wnioskodawcę w Biurze Kultury, Sportu, Turystki i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
10. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty z tym samym numerem
wydawany jest na wniosek.
11. Warunkiem wydania duplikatu karty jest zwrot zniszczonej Karty lub złożenie oświadczenia
o utracie Karty.
12. Zmiana nazwiska na karcie wymaga wydania duplikatu Karty.
III. Zasady użytkowania Karty
§5
Na żądanie podmiotów oferujących preferencje w ramach Programu posiadacz Karty jest
zobowiązany do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Odmowa
okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość powoduje odmowę uwzględnienia uprawnień
wynikających z Karty.
§6
1. Posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu o zmianie stanu faktycznego lub prawnego, skutkującej utratą uprawnienia do
posiadania Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
2. Posiadacz Karty może w każdej chwili zrezygnować z jej użytkowania składając stosowne
oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz dokonując zwrotu Karty.
3. Posiadacz Karty w wieku od 18 do 25 lat kontynuujący naukę w szkole lub szkole wyższej
składa do 30 września każdego roku, a w przypadku studentów – do 31 października każdego roku,
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wraz z wnioskiem o przedłużenie Karty. Niezłożenie
zaświadczenia skutkuje utratą ważność Karty z końcem danego roku kalendarzowego, a posiadacz
jest zobowiązany do jej zwrotu do Urzędu Miejskiego – Biuro Kultury, Sportu, Turystki i Spraw
Społecznych.
§7
Karta nie może być odstępowana innym osobom przez użytkownika Karty.
§8
1. Rejestr wydanych Kart prowadzi Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych.
2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, gromadzone są następujące dane:
a) numer Karty,
b) dane osobowe posiadacza Karty (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
c) dane osobowe dziecka do lat 5 wpisanego na Kartę wnioskodawcy,
d) informacja o zniszczeniu lub utracie Karty.

§9
1. Karty, które utraciły ważność, podlegają zwrotowi do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – Biuro
Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych.
2. Zwrócone do Urzędu Miejskiego Karty podlegają zniszczeniu, potwierdzonemu protokołem
zniszczenia.
III. Postanowienia końcowe
§ 10
1. Posiadacz Karty może korzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie,
jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Wałbrzycha, zwane dalej
Partnerami, którzy przystąpili do Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.
2.Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany
jest na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pod adresem:
http://www.um.walbrzych.pl/rodzina/index.htm
§ 11
Gmina Wałbrzych nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez posiadacza osobom
nieuprawnionym.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Nr …............. z dnia.................
WZÓR KARTY: WAŁBRZYSKA KARTA RODZINA 3 PLUS

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Nr ................ z dnia.................

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności 1
Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus
Wałbrzych, dnia ……………….
……………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy
tj. matki/ ojca / opiekuna*)
……………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego)
....................................................................
(PESEL)
....................………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………
(numer telefonu)
……………………………………………
(adres e-mail)
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Kultury, Sportu, Turystki i Spraw
Społecznych
Zwracam się w wnioskiem o wydanie …..... egzemplarzy Karty. Jednocześnie oświadczam, że
moja rodzina składa się z następujących osób, zamieszkałych na terenie Wałbrzycha:
1)……………………………………………………………………………............................
(imię, nazwisko, PESEL matki / opiekuna *, adres zamieszkania wpisać w przypadku, gdy jest inny
niż adres zamieszkania wnioskodawcy )
2)……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL ojca / opiekuna *, adres zamieszkania wpisać w przypadku, gdy jest inny
niż adres zamieszkania wnioskodawcy)

1 Niepotrzebne skreślić

3)……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL współmałżonka / współmałżonki niebędącego rodzicem żadnego
z dzieci, adres zamieszkania wpisać w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania
wnioskodawcy)

4)……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL dziecka, adres zamieszkania wpisać w przypadku, gdy jest inny niż adres
zamieszkania wnioskodawcy )

5)……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL dziecka, adres zamieszkania dziecka – wpisać tylko w przypadku, gdy jest
inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy)

6)……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL dziecka, adres zamieszkania dziecka - wpisać tylko w przypadku, gdy jest
inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy)

7) ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL dziecka, adres zamieszkania dziecka - wpisać tylko w przypadku, gdy jest
inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy )

8) ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, PESEL dziecka, adres zamieszkania dziecka – wpisać tylko w przypadku, gdy jest
inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy)

Do wniosku o wydanie Karty załączam .............. aktualne zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm
członków mojej rodziny (opisane na odwrotnej stronie imieniem i nazwiskiem) oraz kserokopie
następujących dokumentów (zaznaczyć właściwe):
 w przypadku rodzin zastępczych – postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
numer/sygnatura postanowienia ……………………………………………………..,
wydany przez ...............................................................................................................,


w przypadku rodzinnego domu dziecka – postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w
rodzinnym domu dziecka
numer/sygnatura postanowienia ……………………………………………………..,

wydany przez ...............................................................................................................,
 w przypadku opiekuna prawnego – postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad
dzieckiem
numer/sygnatura postanowienia ……………………………………………………..,
wydany przez ...............................................................................................................,
 w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia –
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i
samodzielnej egzystencji.
numer/sygnatura orzeczenia ……………………………………………………........,
wydany przez ............................................................................................................... .
 w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
Jednocześnie oświadczam, że:
1.Nie mam ograniczonej władzy rodzicielskiej ani nie jestem jej pozbawiona / pozbawiony;
2.Dane zawarte we wniosku oraz oświadczenia są zgodne z prawdą i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku;
3.Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że Karta ma charakter osobisty
i nie może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom.
…………………
(data)

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

Wyrażam zgodę – w związku z art. 7 pkt 5 w odniesieniu do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – na
gromadzenie i przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, z siedzibą w Wałbrzychu,
pl. Magistracki 1, danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus
oraz w załącznikach do wniosku, zawierających imiona, nazwisko, wizerunek (zdjęcie) serię i numer
dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny, PESEL oraz - w przypadku
osób, których uprawnienie dotyczy – nr orzeczenia o niepełnosprawności, nr postanowienia sądu – w celu
wydania i użytkowania Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus dla realizacji Programu Wałbrzyska Karta
Rodziny 3 Plus.
Jestem świadomy, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści
tych danych oraz ich poprawiania.

………………………

…………………………………………………………..

(data)

(w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy dzieci
wymienionych we wniosku: czytelny podpis wnioskodawcy)

………………………………………………………........
……………………………………………………………
(w imieniu własnym:
czytelne podpisy wszystkich pozostałych pełnoletnich członków rodziny
wymienionych we wniosku)
* pod pojęciem opiekuna należy rozumieć osobę, której powierzono opiekę prawną nad dzieckiem lub została
ustanowiona rodziną zastępczą w tym o charakterze pogotowia rodzinnego bądź rodzinnego domu dziecka.

Kwituję odbiór ............................. szt. Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus o numerach:
1)................................................................................. 2)..................................................................
3)................................................................................ 4)..................................................................
5)................................................................................ 6)..................................................................
7)................................................................................. 8) .................................................................
Dane na kartach są zgodne z danymi we wniosku.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydawania oraz użytkowania karty pn.
Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.

…………………
(data)

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Nr........... z dnia...................

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu............................................ pomiędzy:
Gminą Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, reprezentowaną przez:
Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
zwaną dalej Miastem, a
....................................................................... z siedzibą w ...................................................................
ul...........................................,
zwanym dalej Partnerem,
łącznie zwani Stronami.
W związku realizacją Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus wprowadzonego w życie
uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr ................... z dnia ..................... w sprawie przyjęcia
Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus zwanego dalej Programem, Strony ustalają, jak niżej:
§1
1. Z dniem .............................. Partner umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne posiadające
Wałbrzyską Kartę Rodzina 3 Plus z preferencji stanowiącej rabat przy zakupie niżej wymienionych
towarów/usług w ramach prowadzonej działalności tj:
•

..................................................................... - ............................. % rabatu,

2. Partner wskazuje, że preferencje o których mowa w ust. 1 będzie stosował przy zakupie
dokonywanym w jego placówce/placówkach w Wałbrzychu przy ulicy..............................................
§2
Udzielony rabat obowiązuje przez cały okres wskazany w §8 Porozumienia.
§3
1. Partner uprawniony jest do zamieszczenia informacji na temat jego udziału w Programie oraz o
udzielanych przez niego rabatach określonych w §1 ust.1 na swoich stronach internetowych i we
własnych materiałach promocyjno-reklamowych.
2. Partner w miejscach wskazanych w §1 ust. 2 zamieści dostarczone przez Miasto materiały
promocyjno-reklamowe.
§4
Miasto przedstawi podjęte zobowiązanie Partnera o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w miarę konieczności – w inny sposób
zapewniający poinformowanie rodzin korzystających z Programu o tym fakcie.

§5
Zawarcie niniejszego Porozumienia nie rodzi wzajemnych zobowiązań finansowych żadnej ze
Stron, ani zobowiązania takie nie mogą być wywodzone z faktu zawarcia niniejszego
Porozumienia.
§6
1. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem
trzytygodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenia drugiej Stronie stosownego, pisemnego
oświadczenia.
2. W przypadku naruszenia przez Partnera jego zobowiązań określonych w niniejszym
Porozumieniu, Miasto uprawnione jest do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem
natychmiastowym.
§7
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Porozumienia Partner zobowiązany jest, nie później
niż w terminie siedmiu dni, do usunięcia ze wszystkich własnych materiałów reklamowych
informacji o udziale w Programie.
§8
Porozumienie zawiera się na okres od dnia .......................... roku do dnia ..........................................
roku.
§9
Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§10
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Stron.

MIASTO

PARTNER

