
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .................... 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina z 3+”

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 
w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.78.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
Programu „Olecka Rodzina 3+”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1.  otrzymuje brzmienie:

„Program realizowany przez Gminę Olecko zawiera ofertę ulg i świadczeń, jakie mogą uzyskać rodziny 
w następujących obszarach:

1) kultura, z zastosowaniem 30% ulgi na obowiązujące oceny biletów wstępu lub określone opłaty, na:

a) regularne zajęcia artystyczne,

b) płatne wydarzenia kulturalne,

2) kultura fizyczna, z zastosowaniem 30% ulgi na obowiązujące ceny biletów wstępu lub określone opłaty, na:

a) pływalni,

b) siłowni,

c) ścianie wspinaczkowej,

d) tenis stołowy,

e) SPA,

f) squash,

g) wypożyczenie sprzętu pływającego,

h) boisku do siatkówki plażowej,

i) polu namiotowym,

j) imprezy i zajęcia organizowane przez MOSIR, z wyłączeniem półkolonii.

3) publiczna edukacja przedszkolna, z zastosowaniem 30% ulgi na obowiązujące opłaty za zajęcia dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuńcze.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie dodatkowych ulg obowiązujących w ramach Programu „Olecka Rodzina 3+”.
Po podjęciu uchwały, posiadacze Kart Oleckiej Rodziny 3+ będą mogli skorzystać z nowych ulg, które zaoferuje Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, tj. z 30% ulgi na obowiązujące opłaty za tenis stołowy, SPA, squash oraz
wypożyczenie sprzętu pływającego.

Uaktualniony katalog instytucji i firm oferujących ulgi i świadczenia będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Olecku www.um.olecko.pl w zakładce Olecka Rodzina 3+.
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