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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu pn. „Namysłowska Karta Rodziny” 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                            
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 8 Programu „Polityka Prorodzinna 
dla Gminy Namysłów na lata 2022-2030” przyjętego Uchwałą Nr 557/VII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
31 marca 2022 r. Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program pn. „Namysłowska Karta Rodziny” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Burmistrz Namysłowa przedłoży Radzie Miejskiej w Namysłowie informację na temat realizacji Programu 
do 31 marca po upływie każdego roku budżetowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2022 r. 

Program pn. 
„Namysłowska Karta Rodziny” 

§ 1. 1. Program Namysłowska Karta Rodziny zwany dalej Programem skierowany jest do rodzin co najmniej 
z jednym dzieckiem, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego. 

2. Poprzez rodzinę rozumie się rodzinę zamieszkującą na terenie gminy Namysłów, prowadzącą wspólne 
gospodarstwo domowe, składającą się z rodziców (opiekunów) lub z jednego rodzica (opiekuna) mających na 
utrzymaniu „jedno i więcej” dzieci do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub 
studiuje, lub posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

3. Poprzez rodzinę zastępczą rozumie się prawną formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodzicielskiej. Do otrzymania karty uprawniona będzie rodzina zastępcza, która wychowuje 
co najmniej 1 dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia 
w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Przepisy dotyczące pieczy zastępczej uregulowane są w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

§ 2. Program ma na celu: 

1. Promocję modelu rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 

2. Wzmocnienie kondycji rodzin. 

3. Zwiększenie rodzinom dostępności do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. 

4. Wzmocnienie potencjału demograficznego i rozwojowego miasta. 

§ 3. Program będzie realizowany poprzez zapewnienie osobom wymienionych w § 1 zniżek i ulg 
aktualizowanych na bieżąco na stronie internetowej Gminy Namysłów w zakładce „Namysłowska Karta Rodziny”. 

§ 4. W trakcie realizacji Programu mogą do niego przystępować kolejne instytucje komercyjne oraz 
przedsiębiorcy honorujący Namysłowską Kartę Rodziny. Aktualizowana lista firm i instytucji biorących udział 
w Programie, umieszczana będzie na stronie internetowej Gminy Namysłów w zakładce Namysłowska Karta 
Rodziny. 

§ 5. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3 wprowadza się 
Namysłowską Kartę Rodziny, której wydawanie i użytkowanie regulować będzie Zarządzenie Burmistrza 
Namysłowa. 

§ 6. Uzyskanie Namysłowskiej Karty Rodziny odbywać się będzie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, 
bądź opiekuna faktycznego w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej złożony w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Namysłowie. 

§ 7. Potwierdzeniem  możliwości  korzystania  z ulg  jest  naklejka  informująca  o honorowaniu 

Namysłowskiej Karty Rodziny  umieszczona w witrynach instytucji i firm, które przystąpiły do Programu. 

§ 8. Realizatorem zadania będzie: 

1. Urząd Miejski w Namysłowie, 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, 

3. Jednostki organizacyjne takie jak instytucje kultury i sportu, 

4. Inne podmioty, które wyrażą wolę przystąpienia do Programu. 

§ 9. Zadania wynikające z niniejszego Programu będą realizowane  na podstawie zarządzeń Burmistrza 
Namysłowa, w szczególności zarządzenia w sprawie wprowadzenia katalogu ulg i zwolnień stosowanych przez 
jednostki organizacyjne i instytucje kultury, jak również na podstawie regulaminów i umów z przedsiębiorcami 
oferującymi ulgi w Programie. 

§ 10. Koordynatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. 
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§ 11. Zasady finansowania oraz koszty Programu: 

1. Realizacja  zadań odbywać się będzie w oparciu o: 

1) Środki własne Gminy Namysłów, 

2) Środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3) Budżet Państwa, 

4) Fundusze celowe, 

5) Programy regionalne np. samorządu województwa opolskiego. 

§ 12. Program będzie podlegał monitorowaniu i ewaluacji. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych Gminy 
należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Natomiast art. 110 ust. 10 przedmiotowej ustawy zawiera 
delegację dla rady gminy do opracowania i skierowania do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej. 

W trosce o dobro rodziny w Gminie Namysłów są podejmowane działania mające na celu wsparcie rodzin. 
W dniu 31 marca 2022 r. Rada Miejska w Namysłowie wprowadziła Uchwałę Nr 557/VIII/22 w sprawie przyjęcia 
Programu pn. „Polityka Prorodzinna dla Gminy Namysłów na lata 2022 – 2030”, której celem jest promowanie 
życia rodzinnego oraz ukształtowanie w świadomości mieszkańców przyjętego przez gminę systemu wartości, 
w którym Rodzina i Dzieci są wartościami priorytetowymi. 

Doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi, Gmina Namysłów chce wprowadzić dla rodzin                     
z terenu Gminy Program pn. „Namysłowska Karta Rodziny”. Program ma na celu, wprowadzenie systemu 
zwolnień i ulg, zwiększenie dostępności do usług publicznych, dóbr kultury i imprez sportowych, odbywających 
się na terenie Gminy Namysłów. Program nie tylko zakłada wsparcie rodzin z Gminy Namysłów ale także rozwój 
i zacieśnienie współpracy z lokalnymi partnerami społecznymi, przedsiębiorcami i  instytucjami komercyjnymi. 

Jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania jest posiadanie co najmniej jednego dziecka. 

Mając nadzieję, że poświęcenie rodziców dla dzieci i wysiłek włożony w ich wychowywanie,                                 
w zapewnienie im godnych warunków do życia są wartościami bezcennymi. Program pn. „Namysłowska Karta 
Rodziny” w perspektywie najbliższych lat, przyniesie jeszcze więcej argumentów za potrzebą promocji rodzin. 

Projektodawca: Burmistrz 

MJ 
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