UCHWAŁA NR XL/770/17
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice 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.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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Załącznik do Uchwały Nr XL/770/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
.
Z REALIZACJI PROGRAMU
„NAS TROJE I WIĘCEJ” ZA 2016 r.
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji programu
„Nas Troje i więcej” za 2016 rok

Program „Nas Troje i więcej” realizowany jest na terenie miasta Katowice od 3 stycznia 2011 r.
W 2016 r. program realizowany był na podstawie przyjętej przez Radę Miasta Katowice w dniu
29 kwietnia 2015 r. uchwały nr VIII/145/15 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice
programu „Nas Troje i więcej” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753). W tym też samym roku
ww. uchwała została zmieniona uchwałą nr XXVII/552/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca
2016 r. Powyższa zmiana (podyktowana zmianą brzmienia art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach) polegała na uchyleniu z dniem 1 lipca 2016 r. zapisu umożliwiającego
rodzinom wielodzietnym, biorącym udział w programie korzystania z 20% dopłat do opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2016 r. 20% dopłaty zastąpione zostały 20% zwolnieniami, które przysługują właścicielom
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Program adresowany jest do rodzin:
 wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego
rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25
roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno
z dzieci jest dzieckiem wspólnym;
 zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice;
 korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach składających się
z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 25
roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń na
podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Celem programu jest:
 wspieranie ww. rodzin oraz poprawa warunków ich życia;
 zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z ww. rodzin;
 kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.
W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. podjęte zostały następujące działania:
1. Na bieżąco przyjmowane były wnioski i wydawane karty programu:
1.1. Przyjęto i rozpatrzono łącznie 775 wniosków, w tym:
a) 293 wniosków złożonych przez rodziny, które do tej pory nie posiadały kart programu „Nas Troje
i więcej”,
b) 464 wnioski o przedłużenie ważności kart programu złożone przez rodziny, które przystąpiły
do programu przed 2016 r.,
c) 18 wniosków o wydanie duplikatu kart/-y.
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Wykres 1. Liczba złożonych w 2016 r. wniosków, w podziale na miesiące.

1.2. Najwięcej wniosków (tak jak w latach poprzednich) złożonych zostało przez rodziny
wielodzietne – 588 (co stanowiło blisko 76% wszystkich złożonych wniosków przez uprawnione
rodziny), w tym o:
a) wydanie nowych kart – 215,
b) przedłużenie ważności kart – 356,
c) wydanie duplikatu kart/-y – 17.
Wykres 2. Liczba rodzin wielodzietnych, które w 2016 r. złożyły wnioski o: wydanie nowych kart, przedłużenie
ważności kart, wydanie duplikatu kart/-y programu, w podziale na miesiące.

Drugą w kolejności grupę stanowiły rodziny korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach (MOPS), które łącznie złożyły: 140 wniosków (co stanowiło 18%
wszystkich złożonych wniosków przez uprawnione rodziny), w tym o:
a) wydanie nowych kart – 48,
b) przedłużenie ważności kart – 91,
c) wydanie duplikatu kart/-y – 1.
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Wykres 3. Liczba rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, które
w 2016 r. złożyły wnioski o: wydanie nowych kart, przedłużenie ważności kart, wydanie duplikatu kart/-y
programu, w podziale na miesiące.

Najmniej wniosków złożonych zostało w 2016 r. przez rodziny zastępcze – 47 (co stanowiło 6%
wszystkich złożonych wniosków przez uprawnione rodziny), w tym o:
a) wydanie nowych kart – 30,
b) przedłużenie ważności kart – 17,
c) wydanie duplikatu kart/-y – 0.
Wykres 4. Liczba rodzin zastępczych, które w 2016 r. złożyły wnioski o: wydanie nowych kart, przedłużenie
ważności kart, wydanie duplikatu kart/-y programu, w podziale na miesiące.

1.3. Łącznie w 2016 r. do programu przystąpiło 293 nowych rodzin, w tym:
a) wielodzietnych - 215,
b) zastępczych – 30,
c) korzystających z pomocy MOPS – 48.
Natomiast od początku realizacji programu wzięło w nim udział 2.712 rodzin, w tym:
a) wielodzietnych – 2.127,
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b) zastępczych – 139,
c) korzystających z pomocy MOPS – 446.
1.4. W 2016 r. wydano łącznie 3.559 kart programu, w tym: 1.279 kart dla rodzin, które w 2016 r.
po raz pierwszy przystąpiły do programu.
Wykres 5. Łączna liczba wydanych kart oraz duplikatów kart/przedłużonych kart programu, w podziale
na miesiące.

Jak co roku, tak i w 2016 najwięcej kart wydanych zostało w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca
do sierpnia, co ma duży związek z ofertą Miasta w zakresie 50% rabatów na zakup biletów wstępu
na kąpieliska miejskie („Bugla”, „Rolna”).
1.5. Największą grupę odbiorców programu „Nas Troje i więcej”, która złożyła wniosek w 2016 r.
(tak jak zostało to już wymienione w pkt 1.2) stanowiły rodziny wielodzietne, w tym:
- 84,40% stanowiły rodziny, w których dzieci wychowywane były przez obojga rodziców oraz 15,60% rodziny niepełne, tj. takie, w których dzieci wychowywane były tylko przez jednego rodzica,
- zdecydowaną większość stanowiły rodziny z 3 dzieci (ponad 81,25%), drugą w kolejności grupą były
rodziny z 4 dzieci (ponad 12,60%), trzecią - rodziny z 5 dzieci (ponad 4,20%), w dalszej kolejności
znalazły się rodziny z 6 (1,4%) i 7 dzieci (0,55%),
- aż w 40% rodzin wielodzietnych, które po raz pierwszy w ubiegłym roku złożyły wniosek o wydanie
kart programu jedno z dzieci urodzone zostało właśnie w 2016 r.
1.6. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w programie brało udział łącznie 1.461 rodzin (w liczbie tej
znajdują się zarówno rodziny, które złożyły wniosek o wydanie/przedłużenie kart w 2016 r., jak
i rodziny: wielodzietne i zastępcze, które złożyły wniosek o wydanie/przedłużenie kart w 2015 r.
i otrzymały je na 2 lata).
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Wykres 6. Łączna liczba rodzin biorących udział w programie na dzień 31 grudnia 2016 r., w podziale
na rodziny: wielodzietne, korzystające z pomocy MOPS i zastępcze.

2. W 2016 r. w programie brało udział:
2.1. 7 jednostek miejskich, tj.:
L.p.

Nazwa

Adres

1.

Galeria Sztuki
Współczesnej BWA
Muzeum Historii Katowic

Aleja Korfantego 6
Katowice
ul. ks. J. Szafranka 9
Katowice
ul. św. Jana 10
Katowice
Aleja Korfantego 35
Katowice
ul. Nałkowskiej 11
Katowice

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”
Spodek (Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji)
Lodowisko „Jantor”
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Rekreacyjno –
Wypoczynkowy „Zadole"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy „Rolna"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Rekreacyjno –
Wypoczynkowy „Bugla"
(Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Hala Sportowa
„Józefowska” (Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji)

Oferowane rabaty

50% rabatu na zakup biletu wstępu

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: lodowisko
oraz siłownię (do maja 2016 r.)
50% rabatu na zakup biletu wstępu na lodowisko

ul. Wczasowa 8,
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłownię
i korty tenisowe

ul. Nasypowa 65,
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: kąpielisko
i siłownię

ul. Żeliwna 26
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na kąpielisko

ul. Józefowska 40,
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na siłownię
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ośrodek Sportowy
„Słowian" (Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Sportowy
„Szopienice" (Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Sportowy
„HETMAN" (Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Sportowy
„Podlesianka" (Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji)
Ośrodek Tenisowy
(Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji)
Miejski Dom Kultury
„Bogucice – Zawodzie”
Katowice Miasto
Ogrodów –Instytucja
Kultury
im. Krystyny Bochenek
Miejski Dom Kultury
„Ligota”

ul. 1-go Maja 99,
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na:
siłownię i korty tenisowe

ul. 11-Listopada 20,
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na:
siłownię i korty tenisowe

ul. Siwka 6,
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na:
siłownię i korty tenisowe

ul. Sołtysia 25
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na
korty tenisowe

ul. Szopienicka 71
Katowice

50% rabatu na zakup biletu wstępu na
korty tenisowe zewnętrzne i kryte

ul. Markiefki 44a
Katowice

50% rabatu na wycieczki i wyjścia w ramach akcji
„Ferie i wakacje w Mieście”

Pl. Sejmu Śląskiego 2
Katowice

50% rabatu dla 20 pierwszych osób na zakup biletu
wstępu na wszystkie imprezy biletowane, których
Centrum Kultury będzie organizatorem
(do października 2016 r.)
50% rabatu na wycieczki
i wyjścia w ramach akcji „Ferie oraz wakacje
w Mieście”
oraz na zajęcia grupowe organizowane przez
pracowników – instruktorów MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
Katowice

2.2. 96 partnerów spośród instytucji/prywatnych przedsiębiorców/klubów sportowych/spółdzielni
socjalnych, w tym: 6 nowych partnerów pozyskanych w 2016 r., tj.:
L.p.

Prowadzona przez partnerów działalność

Przykładowe rabaty

1.

2.

Biura podróży oraz inne związane z
podróżami (m.in. 10% rabatu na wyjazdy
zagraniczne i krajowe
Finanse/odszkodowania

3.
4.

Gabinety kosmetyczne
Gabinety ortodontyczne

- 10% rabatu na wyjazdy krajowe
i zagraniczne,
- 5% rabatu na ubezpieczenia turystyczne
- do 75% rabatu na wszystkie produkty
ubezpieczeniowe dostępne w ofercie
partnera,
- 25% rabatu na usługi związane
z prowadzeniem spraw o odszkodowanie
z tytułu szkody na osobie powstałej
w wyniku wypadku komunikacyjnego
- 20% rabatu na usługi kosmetyczne
- 20% rabatu na leczenie ortodontyczne
oraz leczenie zachowawcze i chirurgię
stomatologiczną
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5.

Gabinety psychologiczne i terapeutyczne

6.

Gabinety stomatologiczne

7.

Kancelarie notarialne

8.
9.

Kawiarnie/pizzerie/restauracje
Kluby malucha/przedszkola niepubliczne

10.

Kluby sportowe/zajęcia sportowe

11.

Księgarnie

12.
13.

Kwiaciarnie
Ośrodki szkolenia kierowców

14.
15.

Pracownie złotniczo-grawerskie
Rozrywka dla całej rodziny

16.
17.

Sale zabaw dla dzieci
Sklepy spożywcze

18.

Sklepy z artykułami biurowymi, szkolnymi

19.
20.

Sklepy z odzieżą, zabawkami
Sklepy zoologiczne

21.

23.

Sklepy z artykułami remontowobudowlanymi
Sklepy pozostałe (m.in. z odżywkami,
suplementami, wyposażeniem wnętrz)
Szkoły niepubliczne/wyższe uczelnie

24.

Szkoły językowe

25.
26.
27.

Szkoły pływania
Szkoły tańca
Usługi transportowe

29.

Usługi weterynaryjne

30.

Usługi pozostałe (z zakresu architektury,
wycinki drzew)

22.
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- 30% rabatu na terapię indywidualną
dziecka,
- 15% rabatu na terapię małżeństw i par
- 50% rabatu na usługi stomatologiczne
dla dzieci,
- bezpłatne przeglądy stomatologiczne
- 20% rabatu na wszystkie czynności
notarialne
- 20% rabatu na obiady rodzinne
- 30% rabatu na opłaty czesnego i zajęcia
dodatkowe na drugie i 50% rabatu na
trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do
przedszkola
- bilet w cenie 10,00 zł dla wszystkich
członków rodziny na mecz piłki nożnej,
- 25% rabatu na opłatę miesięczną za
udział dziecka w zajęciach sportowych
- 15% rabatu na zakup książek
i podręczników szkolnych
- 15% rabatu na zakup kwiatów ciętych
- 10% rabatu na szkolenie podstawowe w
zakresie prawa jazdy kategorii B
- 10% rabatu na zakup biżuterii
- 50% rabatu na zakup biletu do ZOO,
- 20% rabatu na zakup biletu do Śląskiego
Wesołego Miasteczka
- 25% rabatu na zakup biletu wstępu
- 5% rabatu na zakup artykułów
spożywczych
- 10% rabatu na zakup artykułów
biurowych i szkolnych
- 10% rabatu na zakup zabawek
- 7% rabatu na zakupy artykułów
zoologicznych i wędkarskich
- 5% rabatu na zakup artykułów
remontowo-budowlanych
- 5% rabatu na zakup szaf, garderób,
łóżek, mebli na wymiar
- 20% rabatu na miesięczne czesne dla
drugiego i kolejnego dziecka uczącego się
w szkole
- 20% rabatu na każdy semestr kursu
językowego
- 25% rabatu na naukę pływania dzieci
- 20% rabatu na zakup karnetu
- 10% rabatu na usługi transportowe,
- 20% rabatu na usługi dotyczące
przeprowadzek
- 20% rabatu na usługę weterynaryjną,
- 15% rabatu na szczepienia
- 10% rabatu na usługi architektoniczne,
w tym: projektowanie wnętrz,

2

7

1
5
5

4

5
1
4
1
7

3
2
1
3
1
4
2
3

1
2
1
2

1
2
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przebudowę
- 20% rabatu na usługi fotografii rodzinnej
- 30% rabatu na strzyżenie damskie i
męskie
33.
Zakłady optyczne
- 20% rabatu na szkła, oprawy, akcesoria
optyczne
*niektórzy partnerzy udzielali zniżek w zakresie więcej niż jednej działalności
31.
32.

Zakłady fotograficzne
Zakłady fryzjerskie

4
7
4

3. Realizowano 20% dopłaty dla rodzin wielodzietnych biorących udział w programie do opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do końca czerwca 2016 r. w ramach programu realizowano 20% dopłaty dla rodzin wielodzietnych
biorących w nim udział do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Łącznie w 2016 r. z tego tytułu wypłacono rodzinom wielodzietnym kwotę: 57.056,00 zł, w tym:
- za okres od lipca do końca grudnia 2015 r. kwotę: 33.240,80 zł (dla 426 rodzin),
- za okres od stycznia do końca czerwca 2016 r. kwotę: 23.815,20 zł (dla 342 rodzin).
W związku z wprowadzeniem od stycznia 2016 r. zmiany brzmienia art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach przygotowana została nowa uchwała Rady Miasta Katowice, zgodnie
z którą od dnia 1 lipca 2016 r. zwolnieni z częściowej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zostali właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Powyższe zwolnienie
przysługuje w wysokości 20% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny.

4. Prowadzono następujące formy promocji programu:
4.1. Prowadzona była strona internetowa programu www.nas3.katowice.eu, na której na bieżąco
zamieszczane były informacje m.in. na temat procedury ubiegania się o: wydanie kart programu oraz
uzyskania 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; jego oferty;
bezpłatnych/ulgowych biletów na wybrane wydarzenia sportowe rozgrywane w „Spodku” (np. turniej
tenisowy WTA Katowice Open; mecz: Polska – Holandia rozgrywany w ramach eliminacji
do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn) itp.
4.2. Prowadzony był profil programu na Facebooku, na którym zamieszczane były informacje m.in. na
temat: nowych partnerów programu; ciekawych ofert partnerów programu, którzy dołączyli do niego
w latach poprzednich; imprez i wydarzeń organizowanych dla rodzin przez jednostki miejskie;
bezpłatnych/ulgowych biletów na wybrane wydarzenia sportowe rozgrywane w „Spodku” itp. Łącznie
w 2016 r. na profilu tym zamieszczonych zostało ponad 190 postów.
4.3. Założona i prowadzona była baza mailingowa, dzięki której przesyłane były rodzinom
najważniejsze informacje dotyczące realizowanego programu m.in. jego oferty, nowych partnerów
itp.
4.4. Rodziny zgłaszające się o wydanie/przedłużenie kart otrzymywały materiały reklamujące program
w postaci: broszury z aktualną jego ofertą, ulotek programu, bawełnianych toreb, długopisów,
notesów.
4.5. Roll-upy programu wystawione były w jednostkach miejskich biorących udział w jego realizacji,
jak również wystawiane były one także w trakcie kilku imprez, tj. m.in.: 6 marca 2016 r. - „Dzień
Kobiet ze zdrowiem” – wydarzenia organizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego
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Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie; w dniu 4 czerwca 2016 r. w trakcie V Zabawy
Integracyjnej pn. „Rodzina na medal” organizowanej przez Stowarzyszenie „Wielka Liga” w budynku
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego; w dniu 22 maja 2016 r. w trakcie Święta Kwitnących
Głogów w amfiteatrze w Katowicach – Zadolu, w dniu 10 września 2016 r. w trakcie Festiwalu
Organizacji Pozarządowych.
4.5. W grudniu 2016 r. w ramach programu „Nas Troje i więcej” ogłoszony został konkurs literacki
na wiersz/rymowankę o tematyce rodzinnej (konkurs ten został rozstrzygnięty w lutym 2017 r.).
4.6. Nowością w 2016 r. było ogłoszenie przez Miasto Katowice otwartego konkursu ofert
skierowanego do organizacji pozarządowych na realizacją zadania: „Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.
W zakresie świadczonych usług wskazanych w warunkach konkursowych wpisany został punkt
dotyczący prowadzenia działalności promocyjnej na rzecz rodziny; w tym w szczególności
upowszechniania i promocji realizowanego na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”,
ponadto adresatami zadania były także rodziny z programu „Nas Troje i więcej”.
W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu dotację w wysokości: 4.000,00 zł otrzymał Śląski Odział
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska oddział w Katowicach,
który zorganizował imprezę z okazji Dnia Dziecka z udziałem 100 dzieci z programu „Nas Troje
i więcej” wraz z rodzicami, które oprócz możliwości skorzystania z różnych atrakcji (dmuchańca,
udziału w konkurach) otrzymały także paczki ze słodyczami.

5. Plany rozszerzenia oferty programu o bezpłatne usługi miejskie skierowane do rodzin
wielodzietnych
W związku z planowanym przez Miasto Katowice rozszerzeniem oferty programu o bezpłatne usługi
miejskie skierowane do rodzin wielodzietnych, biorących udział w programie, w II połowie 2016 r.
podjęte zostały działania zmierzające do rozszerzenia oferty programu o usługi kulturalne.
Do treści uchwały nr VIII/145/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Katowice programu „Nas Troje i więcej” dopisany został zapis zgodnie z którym rodziny wielodzietne,
posiadające aktualne karty programu „Nas Troje i więcej” będą mogły od 2017 r. brać udział
w wybranych, bezpłatnych zajęciach oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez miejskie
jednostki organizacyjne kultury, w tym w szczególności organizowanych przez Katowice Miasto
Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek. Powyższa zmiana wejdzie w życie pod koniec
I kwartału 2017 r.

6. Skutki finansowe dla budżetu Miasta Katowice
Ubytki dochodów: 34.359,00 zł (z tytułu udziału miejskich jednostek kultury i sportu w realizacji
programu).
Wydatki Wydziałów Urzędu Miasta Katowice: 85.471,97 zł, w tym: 12.942,70 zł (z tytułu wypłat
dodatków dla 2 pracowników obsługujących program oraz 1 pracownika zajmującego się 20%
dopłatami do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 11.473,27 zł (z tytułu zakupu:
materiałów reklamowych, w tym: plakatów, ulotek, naklejek, notesów, długopisów itp., nagród,
wysyłek pocztowych), 4.000,00 zł (z tytułu udzielenia dotacji organizacji pozarządowej na realizację
projektu, w którym udział wzięły dzieci z programu „Nas Troje i więcej) oraz 57.056,00 zł (z tytułu
wypłat 20% dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres lipiec-grudzień
2015 r. oraz styczeń-czerwiec 2016 r.).
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Ogółem: 119.830,97 zł
Koszt w przeliczeniu na:
- 1 kartę wydaną w 2016 r.: 33,67 zł (119.830,97 zł : 3.559 kart),
- 1 nową kartę wydaną w 2016 r. (bez kart stanowiących duplikaty oraz kart wydanych po raz
pierwszy przed 2016 r. przedłużanych na kolejny rok/2 lata): 93,69 zł (119.830,97 zł : 1.279 kart).

7. Podsumowanie
Realizowany od stycznia 2011 r. program „Nas Troje i więcej” stał się ważnym elementem polityki
prorodzinnej, który już na stałe wpisał się w działania naszego Miasta na rzecz katowickich rodzin.
Dzięki programowi uprawnione rodziny korzystać mogły w 2016 r. zarówno z 20% dopłat do tzw. opłat
śmieciowych, jak i z tańszych wejść na wybrane zajęcia oraz imprezy kulturalne i sportowe
organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne kultury i sportu, jak również z licznych ulg
i rabatów oferowanych przez pozostałych partnerów programu, co z pewnością korzystnie wpłynęło
na ich rodzinne budżety oraz zachęciło do wspólnego, kreatywnego spędzenia czasu wolnego
w rodzinnym gronie.
Podsumowując, w 2016 roku:
- o prawie 12% więcej rodzin posiadało wydane karty programu „Nas Troje i więcej” niż w roku 2015
(1.461 rodzin – stan na 31 grudnia 2016 r., 1.305 rodzin – stan na 31 grudnia 2015 r.), w tym: części
z tych rodzin (chodzi o rodziny wielodzietne i zastępcze, w których w momencie złożenia wniosku
najstarsze dziecko nie ukończyło jeszcze 16 roku życia) karty wydano jeszcze w 2015 r. z terminem
ważności na 2 lata, co jest dla tych rodzin dużym ułatwieniem, ponieważ nie muszą one tak jak
to było wcześniej przedłużać swoich kart co roku;
- niezmiennie od początku realizacji programu, tak i w 2016 r. najwięcej wniosków złożonych zostało
przez rodziny wielodzietne, drugą grupę stanowiły rodziny korzystające z pomocy MOPS , a trzecią –
ostatnią - rodziny zastępcze, których w 2016 r. dołączyło do programu o 5 razy więcej niż w roku
ubiegłym;
- w programie brało udział 103 partnerów, w tym niezmiennie: 7 jednostek miejskich działających
w obszarze kultury i sportu;
- prowadzono stronę internetową programu; profil na Facebooku, na którym zamieszczano wiele
ciekawych informacji na temat imprez i wydarzeń skierowanych do rodzin, organizowanych zarówno
na terenie Katowic, jak i na terenie całego naszego regionu;
- podjęto działania mające na celu rozszerzenie oferty programu o bezpłatne usługi miejskie
skierowane do rodzin wielodzietnych;
- o prawie 5% w stosunku do 2015 r. wzrosła kwota przeznaczona przez Miasto na realizację
programu.
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