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UCHWAŁA NR X/77/15
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia samorządowego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą 
"Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów”. 

Na podstawie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1863) 

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Dzierżoniów rodzin wielodzietnych 
w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienia im pełnego korzystania z dóbr sportowych, 
kulturalnych i innych, Gmina Dzierżoniów wprowadza samorządowy program działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą "Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów". 

2. Uchwała niniejsza ma na celu: 

1) kształtowanie postaw prospołecznych oraz tworzenie i doskonalenie działań mających na celu umacnianie 
rodziny oraz wsparcie i usprawnienie funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez tworzenie programów 
partnerskich, które to wynikają ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dzierżoniów na 
lata 2014-2020, 

2) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się 
w tych rodzinach dzieci, 

3) promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku i kreowanie świadomości 
społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów jej postrzegania, 

4) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w Gminie Dzierżoniów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Programie - należy przez to rozumieć samorządowy program pn. "Karta Dużej Rodziny Gminy 
Dzierżoniów". 

2. Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), rozliczającą się z podatku dochodowego od osób fizycznych 
we właściwym organie podatkowym dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów. 

3. Karcie – należy przez rozumieć dokument, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych 
oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954), potwierdzający 
uprawnienia do korzystania przez jej posiadaczy z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczące 
w programie podmioty. 

§ 3. 1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Dzierżoniów. 

2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta. 

3. Szczegółowy regulamin przyznawania i wydawania Karty oraz korzystania w Gminie Dzierżoniów 
z wprowadzonych w ramach Programu uprawnień, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych będzie podawany do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w inny zwyczajowo 
przyjęty sposób i będzie podlegał aktualizacji. 

§ 4. Program obejmuje: 

1. Wprowadzenie systemu zniżkowych bądź promocyjnych opłat dla rodzin wielodzietnych za korzystanie 
z dóbr kultury, sportu, rozrywki, usług publicznych oraz preferencyjnych ofert organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu. 
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2. Wykorzystanie dostępnych form promocji w celu zaangażowania do udziału w programie podmiotów 
niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Dzierżoniów, oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 

3. Wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez umożliwianie spędzania wspólnego czasu w różnego rodzaju 
formach zajęć oraz budowanie klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie 
decyzji służących rozwojowi rodziny. 

4. Uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach i działaniach 
podejmowanych przez Gminę Dzierżoniów samodzielnie, jak i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami i pracodawcami. 

5. Inicjowanie badań dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych. 

§ 5. 1. W programie mogą uczestniczyć jednostki organizacyjne Gminy Dzierżoniów, inne instytucje publiczne 
oraz firmy i przedsiębiorcy prywatni, którzy zaoferują ulgi, zwolnienia lub rabaty przeznaczone dla posiadaczy 
Karty. 

2. Podmioty oraz instytucje, o których mowa w ust. 1, mają prawo posługiwać się, w szczególności 
w materiałach reklamowych i informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny Gminy 
Dzierżoniów”. 

§ 6. Realizatorami zadań wymienionych w § 4 będą: 

1) komórki organizacyjne Urzędu Gminy Dzierżoniów, 

2) gminne jednostki organizacyjne, w tym m. in. ośrodek pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, 
instytucje kultury i sportu, 

3) inne podmioty, które przystąpią do programu na podstawie zawartego porozumienia określającego zasady 
współdziałania. 

§ 7. Do 30 czerwca każdego roku Wójt Gminy Dzierżoniów przedstawi Radzie Gminy Dzierżoniów roczne 
sprawozdanie z realizacji programu pn. "Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów". 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dzierżoniów 

Grzegorz Powązka



Id: JKESJ-SXATP-DUHOU-YONLF-JQFYU. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr X/77/15

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 25 czerwca 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA W GMINIE DZIERŻONIÓW Z UPRAWNIEŃ W RAMACH 
SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU „KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DZIERŻONIÓW” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki korzystania w Gminie Dzierżoniów z uprawnień w ramach samorządowego 
programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów”, zwanego dalej „Programem”, na podstawie „Karty Dużej 
Rodziny”, zwanej dalej „Kartą”. 

2. Karta potwierdza uprawnienia do korzystania przez jej posiadaczy z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych 
przez uczestniczące w programie podmioty na terenie Gminy Dzierżoniów. 

3. Karta przyznaje uprawnienia w ramach samorządowego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów”. 

4. Rodzinę wielodzietną stanowi rodzina, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), zwana dalej „ustawą”, zamieszkała na terenie Gminy Dzierżoniów. 

§ 2. Zasady przyznawania i wydawania karty 

1. Zasady przyznawania i wydawania Karty określa ustawa. 

2. Wzór Karty oraz wniosku o jej przyznanie, a także sposób jej unieważnienia określa Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej 
Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny, zwane dalej 
„rozporządzeniem”. 

3. Karta może być przyznana członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu warunków określonych w ustawie, 
na podstawie złożonego wniosku o przyznanie „Karty Dużej Rodziny”, stanowiącego załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

4. Karta będzie potwierdzać uprawnienie członków rodziny wielodzietnej do korzystania z ulg, zwolnień 
i preferencji oferowanych przez uczestniczące w Programie podmioty na terenie Gminy Dzierżoniów, po 
spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie. 

5. Wnioski o przyznanie Karty wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ale można je 
również znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Dzierżoniów. 

6. Wnioski o przyznanie Karty składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. 

7. O przyznaniu uprawnień w ramach samorządowego Programu wnioskodawca zostanie powiadomiony 
telefonicznie lub pisemnie. 

8. O odmowie przyznania uprawnień w ramach samorządowego Programu wnioskodawca zostanie 
poinformowany na zasadach określonych w ustawie. 

9. Okres na jaki zostaje wydana Karta reguluje ustawa, natomiast dane, jakie zawiera - reguluje 
rozporządzenie. 

10. Karta potwierdzająca uprawnienia w ramach Programu wydawana jest Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy 
Dzierżoniów. 

11. W przypadku zmiany danych zawartych w karcie, należy ponownie złożyć wniosek, o którym mowa 
w ust. 2. 

12. W przypadku utraty lub zgubienia Karty, należy złożyć wniosek o przyznanie duplikatu Karty według 
wzoru, o którym mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ustawie. 
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13. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień do korzystania 
z Karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem. Okolicznościami takimi są m.in. rezygnacja z kontynuowania nauki, 
usamodzielnienie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania (dotyczy zmiany miejscowości), itp. 

§ 3. Zasady korzystania z Karty na terenie Gminy Dzierżoniów 

1. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie otrzymanej Karty, w ramach samorządowego 
Programu, na terenie Gminy Dzierżoniów możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość 
użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest 
wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Dzieci nie 
objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego może być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, 
legitymacja szkolna, legitymacja studencka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację osoby. 

3. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych 
w opublikowanym wykazie. 4. 

4. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje wskazane w wykazie, użytkownik Karty 
zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, z zastrzeżeniem ust. 1. 
Nieokazanie wymaganych dokumentów będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających 
z Karty. 

5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub jej zniszczeniem. 

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom, pod rygorem 
cofnięcia uprawnień użytkownikowi Karty. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione 
„partner programu” ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Dzierżoniów, celem wyjaśnienia. 

7. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty, użytkownik Karty lub w jego imieniu wnioskodawca 
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. 

§ 4. Uwagi końcowe 

1. W przypadku znalezienia Karty należy zwrócić ją do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. 

2. Katalog ulg, zwolnień i preferencji oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez uczestniczące 
w Programie podmioty tj. gminne jednostki organizacyjne, jak i podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo 
z Gminą Dzierżoniów, podany będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów oraz na tablicy ogłoszeń lub 
w inny zwyczajowo przyjęty sposób i będzie podlegał aktualizacji. 

3. Wnioskodawca przy odbiorze Kart zostanie poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach przez 
wskazanie strony internetowej, na której zamieszczony będzie katalog ulg i zwolnień obowiązujących w ramach 
Programu. 

4. Wprowadzenie systemu zniżkowych bądź promocyjnych opłat dla rodzin wielodzietnych za korzystanie 
z preferencyjnych ofert w ramach Programu, a zaproponowanych przez organizacje pozarządowe 
i przedsiębiorców nastąpi na podstawie zawartego pomiędzy Gminą Dzierżoniów, a podmiotem – porozumienia, 
określającego zasady współdziałania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dzierżoniów 

Grzegorz Powązka
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Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki: Celem projektu uchwały jest wprowadzenie samorządowego programu działań 
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów". 

2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 

Obecnie w Gminie Dzierżoniów realizowana jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Dzierżoniów na lata 2014-2020. Działania podejmowane w oparciu o przyjęte programy ukierunkowane są 
głównie na rzecz rodzin zagrożonych dysfunkcjami, które są objęte polityką socjalną na mocy ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (cel strategiczny 2. Wsparcie rodzin 
i osób w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie). 

Chcąc jednak mówić o komplementarnych działaniach mających na celu wspieranie rodzin, należy wdrożyć 
program obejmujący oddziaływaniem rodziny, które są wielodzietne, a nie przysługuje im pomoc wynikająca 
z przepisów prawa, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego lub brak spełnienia innych warunków 
uprawniających do otrzymania takiego wsparcia. Należy więc realizować przedsięwzięcia o charakterze 
lokalnym, mające na celu rozwijanie i umacnianie współpracy jednostek administracji publicznej z sektorem 
pozarządowym, kreować opinie i świadomość społeczną pozbawioną negatywnych stereotypów postrzegania 
rodziny wielodzietnej. Do zadań własnych gminy należy podejmowanie zadań wynikających z rozpoznanych 
potrzeb mieszkańców, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

Uznając, że rodzina, zwłaszcza wychowująca większą liczbę dzieci, wymaga szczególnej ochrony, zamierza 
się wdrożyć program dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego prawo do jego skorzystania będzie 
przysługiwało niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Wprowadzenie programu uzupełniałoby system pomocy 
świadczonej rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Dzierżoniów i sprzyjałoby poprawie sytuacji 
demograficznej. 

Według danych z rejestru mieszkańców uzyskanych na potrzeby przygotowań do wdrożenia programu 
wynika, iż w Gminie Dzierżoniów zameldowanych jest 106 rodzin "3+" z dziećmi do 25 lat oraz 10 rodzin, 
które zamieszkują na terenie Gminy bez zameldowania, natomiast korzystają ze świadczeń rodzinnych 
w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Wg stanu na 2013 r. liczba mieszkańców wynosiła 9295, 
w 2014 r. odnotowano zaś spadek, liczba mieszkańców wyniosła 9282osób. 

W związku z powyższym, wskazane jest podjęcie działań, które będą uzupełnieniem tych systemowych 
wdrażanych centralnie, mających na celu wzmocnienie lokalnej polityki prorodzinnej i poprawę sytuacji 
demograficznej, jakim jest przystąpienie do realizacji samorządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny 
Gminy Dzierżoniów”. 

3. Różnice między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. 

Działania podejmowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, czy przyjęte strategie i programy 
ukierunkowane były głównie na rzecz rodzin zagrożonych dysfunkcjami poprzez stosowanie szeroko 
rozumianej polityki socjalnej. Program samorządowy pn. „Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów” stanowić 
zaś będzie nowo podjętą inicjatywę, która obejmie swym oddziaływaniem wszystkie rodziny wielodzietne 
zamieszkałe na terenie Gminy Dzierżoniów, nie tylko te, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi 
na wielodzietność. 

W związku z tym, że na terenie Gminy Dzierżoniów funkcjonuje 116 gospodarstw domowych „3+”( tj. 609 
osób uprawnionych), szacuje się, że potencjalnie taka liczba rodzin może skorzystać z oferty programu. 
Program stanowić będzie ważny element wsparcia rodzin wielodzietnych i umożliwi im szerszy dostęp do 
usług, z których dotychczas nie korzystali, także z powodu ograniczonych możliwości finansowych. Realizacja 
działań na rzecz rodzin wielodzietnych w obszarze usług społecznych, kultury, sportu, czy rekreacji, powinna 
ponadto przyczynić się do integracji środowisk oraz zwiększyć aktywność instytucji publicznych, podmiotów 
komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia tej grupy społecznej, ale także kreowania 
opinii i świadomości społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów rodziny wielodzietnej. 

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy. 

W budżecie Gminy Dzierżoniów na 2015 r. zabezpieczono środki na realizację samorządowego programu „ 
Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów” w wysokości 10 000 zł. 
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5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. 

1) Wewnętrzni: Referaty Urzędu Gminy Dzierżoniów 

2) Zewnętrzni: jednostki podległe Gminie. 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 


