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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2022 poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+" na lata 2023 - 2027, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

PROGRAM „GMINA GŁUCHOŁAZY PRZYJAZNA DLA RODZINY +" 

 Program „Gmina Głuchołazy Przyjazna dla Rodziny +” jest jednym z elementów polityki społecznej 
Gminy. Ma on na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej 
pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci, 
w tym również dzieci niepełnosprawnych i docenienie trudu podejmowanego przez rodziców. Ponadto, 
celem programu jest wzmacnianie rodzin wielodzietnych, rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 
jaki i dorosłych, niepełnosprawnych osób oraz wspieranie  rozwoju zdolności, umiejętności i zainteresowań 
członków rodzin wielodzietnych. W programie tym uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące na terenie 
Gminy Głuchołazy. 

Uczestnictwo w programie umożliwia im korzystanie z ulg i zniżek w wielu sferach życia oferowanych 
przez instytucje gminne oraz podmioty prywatne, które zdecydowały się bądź zdecydują się przystąpić 
do Programu. Program jest koordynowany przez Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, a środki niezbędne na prowadzenie Programu 
oraz realizację  jego celów pokrywane są z budżetu Gminy. 

Program „Gmina Głuchołazy Przyjazna dla Rodziny +”, oprócz wsparcia ww. osób ma na celu, także 
promocję Miasta i Gminy Głuchołazy jako Gminy wspierającej rodziny. Stworzenie dobrych warunków dla 
zwiększonej dzietności niewątpliwie jest elementem podnoszącym atrakcyjność naszej Gminy w tym 
zakresie. Inwestycja w rodziny, najmłodsze pokolenie - mieszkańców oraz młodzież, jest cennym wkładem 
Gminy w jego stabilną strukturę społeczną w przyszłych latach. Stworzenie takich warunków, budowanie 
przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu decyzji korzystnych dla rozwoju rodzin oraz 
promocja dzietności poprzez wdrożenie specjalnego programu ułatwiającego funkcjonowanie rodzinom, 
niewątpliwie jest elementem polityki prorodzinnej w naszej Gminie. 

Realizację tych celów zapewniają rodzinom wielodzietnym ulgi i zniżki umożliwiające dostęp do kultury, 
sportu i rekreacji zarządzanych przez miejskie jednostki publiczne oraz promowanie katalogu ulg i zniżek 
do usług i towarów oferowanych przez podmioty niepubliczne. Inspiracją dla stworzenia Programu „Gmina 
Głuchołazy Przyjazna dla Rodziny+” była i nadal jest chęć i potrzeba wspierania rodzin przez samorząd 
gminny, dlatego od 2013 r. co 2 lata jest uchwalany ww. Program. 

Podstawa uchwalania kolejnych Programów tkwi w idei działania samorządu gminnego. Samorządy 
lokalne w pełni odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem 
i rodziną. Rodzina kształtuje w dziecku jego osobowość, system wartości, poglądy oraz styl życia. Troska 
o rozwój młodego pokolenia jest obowiązkiem rodziny oraz innych instytucji zajmujących się edukacją, 
zdrowiem, profilaktyką zagrożeń. 

Każde kolejne dziecko w rodzinie pogarsza sytuację materialną i stanowi często utrudnienia 
w dostępności do odpłatnych form aktywności społecznej. Posiadanie karty „Gmina Głuchołazy przyjazna 
dla Rodziny +” obniża koszty comiesięcznych rachunków rodziny, jest także elementem motywującym do 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Program „Gmina Głuchołazy Przyjazna dla Rodziny+" obejmuje zadania wykraczające poza 
obligatoryjną działalność samorządu, tworząc pakiet działań prowadzonych i skierowanych do osób 
zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy, a dotyczący rodzin wielodzietnych (w tym także rodzin 
zastępczych) oraz rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych. 

Udział rodzin nie jest warunkowany sytuacją dochodową rodziny. Kryterium jest 
posiadanie/wychowywanie : 

·trojga lub więcej dzieci do 18 roku życia, a jeżeli dzieci kontynuują naukę do 26 roku życia, 

·co najmniej jednego dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 roku życia z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub co najmniej jednego dziecka niepełnosprawnego w wieku od 16 do 18 lat 
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z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, a jeżeli dziecko uczy się nadal do 
26 roku życia. 

Ponadto Programem "Gmina Głuchołazy Przyjazna dla Rodziny+" objęta została każda pełnoletnia osoba 
niepełnosprawna legitymująca się dokumentem potwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. 

 Karta „Gmina Głuchołazy Przyjazna dla Rodziny+" nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił 
władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy 
zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie 
dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. 

Szeroko rozumianą politykę wspierana rodzin zawierają zadania Gminnego Programu, a są nimi: 

- możliwość zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych 
dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz zaspokojenie potrzeb opieki nad dziećmi, uczniami w czasie  wolnym od 
zajęć szkolnych, 

- zastosowanie ulg (50%) związanych z odpłatnością za zajęcia/biletowane wejścia/imprezy sportowe, 
kulturalne i rekreacyjne organizowane przez i w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Centrum 
Kultury i na terenie Gminy Głuchołazy, 

- nieodpłatne korzystanie z porad prawnych w określone dni w Centrum Wolontariatu w celu wsparcia  
i pomocy rodzinom mającym problemy w realizacji funkcji rodziny, 

- realizacja innych działań na rzecz dzieci i rodziny, nieuwzględnionych w niniejszym programie, 
a wynikających z rozeznanych potrzeb po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej. 

Zadania wynikające z Programu realizowane są przez Urząd Miejski w Głuchołazach, jednostki 
organizacyjne i instytucje kultury: Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Do Programu zaprasza się również inne jednostki z zakresu kultury, sportu 
i edukacji niepowiązane z samorządem i wyrażające chęć włączenia się do przedsięwzięcia, a także 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

 W szeroko pojętej polityce opieki nad rodzinami uczestniczą także organizacje pożytku 
publicznego, w tym: 

- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

- Świetlica „Caritas", 

- Głuchołaskie Centrum Wolontariatu, a także podmioty prywatne. 

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu jest posiadanie imiennej karty „Gmina 
Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+". Wzór karty, regulamin i zasady korzystania z niej zostały określone 
zarządzeniem Burmistrza. 
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UZASADNIENIE 

 Uchwałą Nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. po raz 
pierwszy został przyjęty program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” na lata 2013-2014, 
a po okresie jego realizacji uchwalono ponownie Program na lata 2015-2016, 2017-2018 oraz 
2019-2020, który przedłużono w okresie pandemii COVID na kolejne lata 2021-2022. W związku 
z tym, że od 10 lat, z powodzeniem realizowane są przedmiotowe Programy, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem, i co roku przybywają nowe rodziny, uprawnione do korzystania z 
Programu, postanowiono przyjąć kolejny Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” 
na lata 2023-2027. 
Założeniem Programu jest kontynuacja działań umożliwiających rodzinom wielodzietnym oraz 
wychowującym dziecko niepełnosprawne i dorosłym osobom niepełnosprawnym korzystania z 
oferty gminnych obiektów sportowych i kulturalnych na preferencyjnych warunkach. Ponownie do 
udziału w Programie zaproszone zostały także lokalne firmy i podmioty prywatne oraz jednostki 
organizacyjne, które na własnych zasadach udzielają ulg, zniżek i promocji osobom objętych 
programem. Aktualnie jest 27 przedsiębiorców prywatnych, firm oraz innych podmiotów 
publicznych, którzy udzielają zniżki i rabaty dla posiadaczy karty „Gmina Głuchołazy przyjazna 
dla Rodziny+”.  
 
Od początku trwania wszystkich Programów „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” 
tj. od stycznia 2013 r. do chwili obecnej (stan na 30 września 2022 r.) z przywileju posiadania 
kart skorzystało (w każdym z programów): 380 rodzin mających na utrzymaniu 3 i więcej 
dzieci, 125 rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz 327 dorosłych osób 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. 
W okresie trwania aktualnego Programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”, czyli od 
stycznia 2021 r. wydano karty: dla 39 rodzin z co najmniej trójką dzieci, dla 4 rodzin 
wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz 11 kart dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych. 
W tym nowe karty dla osób, które po raz pierwszy złożyły wniosek wydano: dla 38 rodzin z co 
najmniej trójką dzieci, 4 karty dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i 12 kart dla pełnoletnich 
osób niepełnosprawnych. 

 Z perspektywy działania cyklicznych programów w latach 2013-2022 najważniejsze wydaje 
się zupełne zwolnienie ze stałych opłat za przedszkole rodzin wielodzietnych, zastępczych 
wychowujących co najmniej 3 dzieci oraz rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne. Rodzice 
płacą jedynie za jedzenie dzieci przebywających w placówkach. 
W placówkach przedszkolnych w okresie realizacji Programu w latach 2021-2022, w 2021 r.  
skorzystało 111 dzieci, natomiast w 2022 r. 98 dzieci. 
 Żłobek Miejski w Głuchołazach uczestniczy również w polityce prorodzinnej poprzez 
pomniejszenie lub zwolnienie z opłaty stałej za żłobek na zasadach przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej nr 
XXVI/257/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w 
Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. 
 W 2021 r. do Żłobka Miejskiego uczęszczała 3 dzieci niepełnosprawnych oraz 15 dzieci 
z rodzin wielodzietnych. Natomiast w 2022 r. liczba dzieci niepełnosprawnych wynosiła 2 a dzieci 
z rodzin wielodzietnych wyniosła 13. 
  
 Korzystniejszy dostęp do różnych form rekreacji i imprez kulturalnych zwiększa integrację 
wewnątrzrodzinną i powoduje, że cała rodzina może spędzić wspólnie wolny czas w atrakcyjny sposób.  
 
Z imprez zorganizowanych przez i w Centrum Kultury w Głuchołazach uczestniczyło ogółem 129 
osób (rodzina+, senior). 
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Z danych posiadanych przez GTBS Sp z o. o. w latach 2021-2022 1 rodzina posiadających Kartę 
„Gmina przyjazna dla rodziny +” otrzymała mieszkanie socjalne i obecnie w nim zamieszkuje. 
Gmina Głuchołazy partycypuje również w kosztach za korzystanie z imprez sportowych, 
kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji głównie 
lodowisko i kąpielisko (ulgi do biletów- 50% ceny biletu wstępu). 
Zestawienie kosztów jakie Gmina Głuchołazy poniosła w okresie realizacji Programu w latach 
2019-2020 (dane do 30 września 2022 r.): 
Centrum Kultury Głuchołazy (Rodzina+, Senior): 1 750,00 zł 
GOSiR Głuchołazy (Rodzina+, Senior): 18 933,00 zł 
Zwolnienie z opłat w przedszkolach (Rodzina+):  44 333,24 zł 
 
Na realizację programu na lata 2023-2027 zabezpieczono środki finansowe na podobnym 
poziomie jak w latach ubiegłych. 
 

Zabezpiecza się również środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z przeznaczeniem na dyżury radcy prawnego, psychologa oraz osób 
przeszkolonych 
w zakresie pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy, alkoholizmu i innych 
dysfunkcji. 
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