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UCHWAŁA NR XXXVII/715/17
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 2 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje
i więcej"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, 10, 16, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 27 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Katowice nr VIII/145/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej" (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753
z późn. zm.) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Cele Programu określone w § 1 ust. 4 uchwały realizowane będą poprzez:
1. Umożliwienie rodzinom, o których mowa w § 1:
1) ust. 3 pkt. 1), 2) i 3) zakupu biletów wstępu z 50% ulgą na płatne zajęcia oraz imprezy kulturalne
i sportowe organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne kultury i sportu, w zakresie w którym
włączyły się w realizację Programu;
2) ust. 3 pkt. 1) bezpłatnego udziału w zajęciach oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez
miejskie jednostki organizacyjne kultury, w zakresie w którym włączyły się w realizację Programu.
2. Stworzenie możliwości przystąpienia do programu innym jednostkom i instytucjom publicznym,
podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą, klubom sportowym, organizacjom
pozarządowym, w celu sprzedaży przez nie dóbr oraz świadczenia usług na rzecz osób i rodzin objętych
programem, na określonych przez nie preferencyjnych warunkach, określonych w odrębnym
porozumieniu zawartym pomiędzy nimi a miastem Katowice”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

Krystyna Siejna

