
UCHWAŁA NR X.87.2015
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez  przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych „Karta 

Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Przystajń uchwala co 
następuje:

§ 1. Przyjąć program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik

Id: 686D866C-208F-42E0-B884-D64ED9857B83. Podpisany Strona 1



                                                                                                            Załącznik Nr 1                
                                                                                                            do Uchwały Nr X.87.2015 
                                                                                                            Rady Gminy  Przystajń
                                                                                                            z dnia 21 września 2015 r. 

Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”

Zauważając  pozytywne  wartości  wypływające  z  rodziny  dla  dziecka  kształtujące  jego 
osobowość i system wartości na całe dorosłe życie, mając na myśli chęć wsparcia i pomocy 
względem  rodzin  wielodzietnych  zamieszkujących  w  Gminie  Przystajń  Rada  Gminy 
Przystajń przyjmuje niniejszy Program.  

§ 1.

1. Program  dla  rodzin  wielodzietnych  „Karta  Dużej  Rodziny  w  Gminie  Przystajń” 
skierowany jest dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na  terenie Gminy Przystajń, 
którym  przysługuje  prawo  do  posiadania  Karty  Dużej  Rodziny  przyznawanej  na 
podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Dokumentem  identyfikującym  osobę  uprawnioną  do  korzystania  z  Programu  jest 
Karta  Dużej  Rodziny,  zwana  dalej  „Kartą”,  uprawnionych  członków  rodziny 
wielodzietnej zamieszkujących w Gminie Przystajń identyfikuje się po 7 pierwszych 
cyfrach  stanowiących  identyfikator  danej  gminy  ustalony  w  załączniku  nr  1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad  prowadzenia,  stosowania  i  udostępniania  krajowego  rejestru  urzędowego 
podziału  terytorialnego  kraju  oraz  związanych  z  tym  obowiązków  organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157 
poz.  1031  z  późn.  zm.)   Identyfikatorem  Gminy  Przystajń  są  następujące  cyfry: 
2406082.

§ 2.

Ilekroć w  Programie jest mowa o:

1. Rodzinie  wielodzietnej  -  należy  przez  to  rozumieć  rodzinę  zdefiniowaną 
art.  4  ust.  1  i  ust.  2  ustawy z  dnia  5  grudnia  2014  r.   o  Karcie  Dużej  Rodziny 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

2. Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 
przyznanej w oparciu o:

1) Uchwałę Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. Nr 85 w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r.,  poz. 430) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  realizacji  rządowego  programu  dla  rodzin  wielodzietnych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 755 z późn. zm.).

Id: 686D866C-208F-42E0-B884-D64ED9857B83. Podpisany Strona 2



2) Ustawę  z  dnia  5  grudnia  2014 r.  o  Karcie  Dużej  Rodziny (Dz.  U.  z  2014 r., 
poz. 1863).

3. Programie - należy przez to rozumieć program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej 
Rodziny w Gminie Przystajń”.

4. Partnerze - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę uczestniczącego w programie dla 
rodzin wielodzietnych oraz działającego na terenie gminy Przystajń.

§ 3.

1. Program ma na celu:

1) wspieranie  oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

2) umacnianie funkcji rodziny wielodzietnej,

3) wzmacnianie jej kondycji finansowej,

4) zwiększenie szans rozwoju dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin, 

5) wspieranie  w  procesie  wychowawczym  rodziców  oraz  dzieci  i  młodzież 
w rodzinach wielodzietnych.

2. Działania  te  są  elementem  polityki  społecznej  realizowanej  w  Gminie  Przystajń, 
tworzącej  możliwość wsparcia  rodzin wielodzietnych – jako podstawowej komórki 
rozwoju społecznego.  

§ 4.

1. Realizacja celów programu, o którym mowa w §3 nastąpi poprzez:

1) umożliwienie  członkom  rodziny  wielodzietnej  korzystanie  z  całkowitego 
zwolnienia  z  odpłatności  za  świadczenia  udzielane  w  czasie  przekraczającym 
wymiar  zajęć  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego 
w  przedszkolach  lub  oddziałach  przedszkolnych  zorganizowanych  w  szkołach 
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Przystajń  na   podstawie  Uchwały 
Nr   IV.31.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  23  luty  2015  r. 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 1086).

2. Korzystanie  z  innych  usług  oferowanych  przez  partnerów  przystępujących  do 
programu ze  zniżkami  ustalonymi  w zawartych  porozumieniach  z  Wójtem Gminy 
Przystajń.

Warunki współpracy określa §5 niniejszego programu.

§ 5.

1. Podmioty  działające  na  obszarze  gminy Przystajń mogą włączyć  się  w realizację 
Programu  wypełniając  deklarację stanowiącą  załącznik nr 1 do Programu dla rodzin 
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wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”, w której  określą zakres 
i wysokość  stosowanych ulg. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią 
do  Programu  będzie  publikowana  na  stronie  internetowej  Gminy  Przystajń  po 
wyrażeniu zgody przez w/w podmioty. 

2. Wystąpienie  z  programu  odbywać  się  będzie  na  podstawie  wniosku  partnera 
o wykreślenie z programu. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty ich 
złożenia.

4. Decyzję  o  podpisaniu  porozumienia  i  przyjęciu  przedsiębiorcy  do  programu  oraz 
umieszczenie go w wykazie partnerów podejmuje Wójt Gminy Przystajń. 

Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do Programu dla rodzin wielodzietnych 
„ Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”.

5. Wójt Gminy Przystajń może dokonać usunięcia podmiotu z programu ze względu na 
sprzeczność oferowanych dóbr lub usług.

§ 6.

1. Koszty uprawnień przyznanych przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 
jest finansowany z budżetu Gminy Przystajń.

2. Koszty uprawnień przyznanych przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 2, jest 
finansowany przez partnerów Programu.

§ 7.

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Przystajń.

2. Gminne jednostki organizacyjne stosujące ulgi wynikające z programu zobowiązane 
są  do  przedstawienia  Wójtowi  Gminy  Przystajń  jako  Koordynatorowi  programu 
informacji o kosztach realizacji Programu i liczbie osób korzystających z ulg, za okres 
od dnia 1 stycznia do dnia 31  grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 marca 
następnego roku.
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                                                                             Załącznik nr 1
                                                                             do Programu dla rodzin wielodzietnych

„Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”     
                                                                                                                                                     

  
                                                                               Przystajń,  dnia ……………………..….

                                                                                    WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ

                                                                                    UL. CZĘSTOCHOWSKA 5

                                                                                    42-141 PRZYSTAJŃ

DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIE PRZEDSIĘBIORCY/PODMIOTU JAKO PARTNERA 
DO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „KARTA DUŻEJ RODZINY 

W GMINIE PRZYSTAJŃ”

Dane przedsiębiorcy/podmiotu:

1. Nazwa firmy:………………………………………………………………….…………

2. Imię i nazwisko właściciela:……………………………………………….……………

3. NIP:………………………………………………………………………….…………..

4. Adres siedziby firmy:……………………………………………………………………

5. Przedmiot działalności gospodarczej:…………………………………………………...

6. Nr telefonu i adres e-mail:……………………………………………………………….

Deklaruję  przystąpienie  do  gminnego  programu  dla  rodzin  wielodzietnych  Karta  Dużej 
Rodziny i gwarantuję następujące uprawnienia:                                        
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wszystkie  koszty związane z udzielanymi rabatami dla  posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny w Gminie Przystajń pokryje moja firma. W związku z powyższym nie będę 
kierować żadnych roszczeń finansowych  z tego tytułu do Gminy Przystajń. 

Oświadczam,  że wyrażam zgodę/nie wyrażam  zgody na umieszczenie danych dotyczących 
prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej tj. nazwy i adresu firmy oraz informacji 
o udzielonych rabatach we wszystkich materiałach informacyjnych w tym prasie, na stronach 
internetowych, plakatach, ulotkach dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych „Karta 
Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”. 

 (pieczęć, data)                                                                                            (podpis uprawnionej)
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                                                                              Załącznik nr 2
                                                                              do Programu dla rodzin wielodzietnych

   „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”    
  

                                                                        Przystajń, ………………………………..

POROZUMIENIE NR……………………….

Zawarte w dniu ……………………………..pomiędzy

1. Gminą Przystajń, zwaną dalej gminą reprezentowaną przez 

…………………………………………………………. - Wójta Gminy Przystajń

a

2. ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

w spawie współpracy w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych w ramach programu 

dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”.

§ 1.

Niniejszym   porozumieniem  Partner  włącza  się  do  przedsięwzięcia  określonego 

w Uchwale Nr X.87.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 r. w sprawie 

przyjęcia  programu  dla  rodzin  wielodzietnych  „Karta  Dużej  Rodziny  w  Gminie 

Przystajń”.

§ 2.

Realizując § 1 porozumienia Partner umożliwi korzystanie rodzinom wielodzietnym, 

posiadającym Kartę dużej rodziny:

z…………………………………………………………………………………………

§ 3.

Partner wskazuje, że ulgi, o których mowa w § 2 będą dostępne w jego placówce 

/placówkach……………………......……przy ulicy…………………….………………
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§ 4.

Gmina w ramach akcji informacyjnej jest upoważniona do przedstawienia podjętego 

zobowiązania,  o  którym  mowa  w §  2  i  §  3  na  prowadzonej  przez  siebie  stronie 

internetowej. 

§ 5.

Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek, określonych 

w § 2 i § 3, we własnych materiałach promocyjno-reklamowych, a także w miejscach 

prowadzenia działalności.

§ 6.

Porozumienie  zawiera  się  na  okres  od………………. roku do………..……..  roku/ 

na czas nieokreślony.

§ 7.

Partner zobowiązuje się do finansowania udzielanych  zniżek z własnych środków, 

a  z  tytułu  realizacji  postanowień  niniejszego  porozumienia  strony nie  będą  rościć 

wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.

§ 8.

Każda ze stron ma prawo rozwiązać porozumienie z zachowaniem 7 dniowego okresu 

wypowiedzenia,  poprzez  przekazania  drugiej  stronie  pisemnego  wniosku 

o rozwiązanie porozumienia.

§ 9.

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.

Partner                                                                                                           Gmina
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