ZARZĄDZENIE NR B.0050.24.2013
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia w życie postanowień programu "Rodzina Trzy Plus" przyjętego przez Radę Miejską
w Bieruniu Uchwałą Nr XII/6/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:
§1
Zobowiązać Inspektora ds. społecznych do podjęcia wielokierunkowych działań promujących program "Rodzina Trzy
Plus", polegających w szczególności na podaniu informacji do prasy lokalnej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Urzędu oraz informacji o wykazie ulg adresowanych do osób uprawnionych.
§2
Wnioski o wydanie "Bieruńskiej Karty Rodzina 3 plus" zwanej w dalszej części Zarządzenia Kartą wraz z załącznikami
wymaganymi uchwałą Nr XII/6/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie: wprowadzenia na
terenie Miasta Bierunia programu "Rodzina Trzy Plus" można pobrać:
1) w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców,
2) ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu - BIP.
§3
1. Wnioski, o których mowa w § 2 należy składać w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców.
2. Wnioski o wydanie Karty dla podopiecznych świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, składa Dyrektor Ośrodka.
§4
Wyznaczyć Inspektora ds. społecznych do:
1) weryfikacji złożonych wniosków,
2) sporządzenia wykazu osób uprawnionych do otrzymania Karty i przedstawienia go w terminie 14 dni Burmistrzowi,
celem zatwierdzenia.
§5
1. Karta jest wydawana w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych przez Burmistrza.
2. Karta oraz jej duplikaty wydawana jest bezpłatnie.
3. Karta jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym jest wydana.
4. Karty można odebrać osobiście lub na podstawie upoważnienia wydanego przez osobę uprawnioną w Puncie Informacji
i Obsługi Mieszkańców.
5. Karty dla osób niepełnoletnich odbierają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Karty dla podopiecznych świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym pobiera Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bieruniu.
§6
Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby
uprawnionej.
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§7
Wyznaczyć Inspektora ds. społecznych do współpracy z podmiotami prowadzącymi na terenie miasta Bierunia
działalność gospodarczą, które wykażą zainteresowanie we włączenie się do realizacji programu, względnie zaproponują inne
ulgi skierowane do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych.
§8
Zobowiązać do złożenia w terminie do 30 maja sprawozdania z realizacji programu "Rodzina Trzy Plus" za rok
poprzedni:
1) Inspektora ds. społecznych w zakresie wydanych Kart,
2) Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w zakresie sprzedanych biletów z zastosowaną ulgą.
§9
1. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Inspektorowi ds. społecznych, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.
2. Zwierzchni nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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