PROJEKT
»_

Uchwata Nr XXXVI/J<#..1..../2014
Rady Gminy Popielow
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przystapienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Gminy
Popielow uchwala co naste.puje:

§1
1. Gmina Popielow przyste_puje do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
2.

Program Opolskiej Karty Rodziny i Seniora realizowany jest we wspotpracy Gminy Popielow
z Wojewodztwem Opolskim.

3. Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego klimatu dla
rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu znizek oferowanych
Posiadaczom Karty przez Partnerow Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
4.

Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narz^dzie wsparcia dla rodzin, rodzin zast^pczych,
rodzinnych domow dziecka, osob samotnie wychowujqcych dzieci, wychowujqcych dziecko
z orzeczonq niepetnosprawnosciq oraz dla osob starszych, ktore ukoriczyty 65 rok zycia
i mieszkajq w wojewodztwie opolskim.

§2
1.

Postanawia sie_, iz Opolska Karta Rodziny i Seniora be_dzie wydawana mieszkahcom Gminy
Popielow,
dziecka,

posiadajqcym dwoje i wi^cej dzieci, rodzinom zaste,pczym, rodzinnym domom
osobom samotnie wychowujqcym dzieci oraz rodzicom

wychowujqcym dziecko

z orzeczong niepetnosprawnosciq, a takze osobom starszym, ktore ukonczyty 65 rok zycia
i mieszkajq w wojewodztwie opolskim.
2.

Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora sami okresla. od jakiej liczby dzieci w rodzinie
wprowadzq znizki na terenie gminy. Znizki te mogq bye wprowadzone w kazdym momencie,
a ich wysokosc i zakres zalezne sq od wtadz Gminy Popielow oraz od wspotpracy z podmiotami
prywatnymi na terenie gminy.

3. W przypadku braku jakichkolwiek znizek lub ulg oferowanych na terenie Gminy Popielow,
mieszkahcy sq uprawnieni do korzystania ze znizek udzielonych przez instytucje

jej

kultury

be_d3cymi jednostkami organizacyjnymi wojewodztwa opolskiego oraz przedsi^biorcow, ktorzy
podpisali deklaracjQ przystqpienia do programu i udzielenia znizek uprawnionym mieszkaricom
wojewodztwa opolskiego.

§3

1. Wytyczne dotyczqce uzytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zawarte 53 w ,,Regulaminie
wydawania i uzytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora" przyj^tym uchwata. Rady Zarzqdu
Wojewodztwa Opolskiego Nr 4647/2014, z dnia 11.02.2014 r., wraz z zatqcznikami wzoru
umowy o wspotpracy z gminami oraz wzorem przetwarzania danych osobowych.
2.

Karta wydawana jest bezptatnie przez Urza.d Marszatkowski Wojewodztwa Opolskiego.

§4
Upowaznia sie. Wojta Gminy Popielow do podpisania umowy o wspotpracy mie_dzy Gmina. Popielow
a wojewodztwem opolskim oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych mie_dzy
Gmina, Popielow a Urze_dem Marszatkowskim Wojewodztwa Opolskiego.
§5

Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie. Wojtowi Gminy Popielow.
§6

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podje_cia.

Opracowat: Referat Spraw Obywatelskich

Uzasadnienie:
Gmina Popielow, przyste_puja.c do Porozumienia

w zakresie partnerskiej

wspotpracy w ramach

wsparcia rodzin wielodzietnych i zastqpczych oraz osob starszych w wojewodztwie opolskim, wyrazita
che,c wspierania inicjatyw na rzecz rodzin i osob starszych.
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narze.dzi wdrozenia Specjalnej Strefy Demograficznej
w wojewodztwie opolskim. Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny
oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu znizek oferowanych Posiadaczom Karty
przez Partnerow Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Opolska Karta Rodziny i Seniora w swoim zatozeniu ma stanowic wsparcie dla rodzin z co najmniej
dwojgiem

dzieci, w t y m rodzin zast^pczych, rodzinnych domow dziecka,

osob

samotnie

wychowuja.cych dzieci, a takze rodzin wychowujqcych dziecko z orzeczonq niepetnosprawnoscia. oraz
osob starszych, ktore ukohczyty 65 rok zycia i mieszkaja, w wojewodztwie opolskim.
Che.c wspotdziatania z wojewodztwem opolskim przy inicjatywie, jakg jest Opolska Karta Rodziny
i Seniora, wyrazito w sumie 60 przedstawicieli jednostek samorzqdu terytorialnego, w tym Gmina
Popielow wole. wspotpracy wyrazity rowniez instytucje kultury, be_da_ce jednostkami organizacyjnymi
wojewodztwa opolskiego oraz przedsie_biorstwa prywatne z terenu wojewodztwa opolskiego.

