
UCHWAŁA NR 315/XLIII/2014
RADY GMINY ROŹWIENICA

z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.), oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Roźwienica uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się program „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica" obowiązujący na terenie Gminy 
Roźwienica, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Wójt Gminy Roźwienica określi w drodze zarządzenia regulamin wydawania i korzystania z dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji, zwolnień i świadczeń przewidzianych 
w programie „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica" oraz wzór tego dokumentu.

§ 3 Środki na promocję i realizację programu, pokrywane są z budżetu Gminy Roźwienica. Wójt Gminy 
Roźwienica przedstawi Radzie Gminy Roźwienica informację o realizacji programu za poprzedni rok do dnia 
31 marca roku następnego.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2014r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Roźwienicy

Zbigniew Lizak
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Załącznik do  

Uchwały Nr 315/XLIII/2014 

Rady Gminy Roźwienica z dnia 19 września  2014 r. 

 

 

PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY  

GMINY ROŹWIENICA" 
 

 

§ 1 

1. Rada Gminy Roźwienica, uznając za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz rodzin 

wielodzietnych, wprowadza Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica" 

obowiązujący na terenie Gminy Roźwienica. 

2. Celem programu jest: 

1) promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, 

2) wzmacnianie funkcji rodziny i poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych, 

3) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych życiowych 

dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

4) ułatwianie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty kulturalnej i sportowej Gminy 

Roźwienica. 

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o: 

1) programie -należy przez to rozumieć Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica"; 

2) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę wspólnie zamieszkałą na terenie 

Gminy Roźwienica, składającą się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) lub 

rodziny zastępczej oraz co najmniej trojga dzieci pozostających na ich utrzymaniu, do czasu 

ukończenia przez te dzieci 18 lat, a jeżeli dziecko podejmuje naukę lub posiada orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, do czasu ukończenia 25 roku życia, przy czym do członków 

rodziny wielodzietnej nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub 

wychowującego własne dziecko; 

3) karcie - należy przez to rozumieć dokument, którego wzór określa zarządzenie Wójta 

Gminy Roźwienica, potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji, zwolnień  

i świadczeń przewidzianych w programie. 

 

§ 3 

1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, o których mowa w § 2 pkt. 2. 

2. Program realizowany jest poprzez: 

1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień, preferencji oraz świadczeń objętych katalogiem 

karty, oferowanych przez Gminę Roźwienica i jej jednostki organizacyjne rodzinom 

wielodzietnym; 

2) wykorzystanie dostępnych Gminie Roźwienica form działania w celu zaangażowania do 
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udziału w programie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów 

niepowiązanych z Gminą Roźwienica oferujących rodzinom wielodzietnym ulgi i 

preferencje w nabywaniu dóbr, usług i świadczeń, w szczególności w zakresie kultury, 

sportu i rekreacji; 

3) budowanie klimatu sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji 

służących rozwojowi rodziny; 

4) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach  

i działaniach podejmowanych przez Gminę Roźwienica samodzielnie, jak i we współpracy  

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami pracodawcami; 

5) promocję programu, w szczególności poprzez podawanie do publicznej wiadomości 

katalogu ulg, preferencji, zwolnień i świadczeń dostępnych dla rodzin objętych programem. 

3. Ulgi, preferencje, zwolnienia i świadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 oferowane 

przez Gminę Roźwienica i jej jednostki organizacyjne regulują odrębne uchwały Rady 

Gminy Roźwienica, akty innych właściwych organów Gminy Roźwienica oraz akty 

wewnętrzne kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Roźwienica. 

4. Ulgi, preferencje, zwolnienia i świadczenia przewidziane w programie, a wynikające z 

obowiązujących przepisów, wymagają spełnienia warunków określonych w tych ustawach. 

 

§ 4 

1. Uprawnienia do korzystania z programu nabywa osoba na rzecz, której wydano kartę. 

2. Ustala się miesięczne dopłaty dla wielodzietnej rodziny do opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 20% obowiązującej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, określonej dla odpadów zbieranych selektywnie. 

3. Ustanowienie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje 

odrębna Uchwała Rady Gminy w Roźwienicy. 

4. Ustanawia się miesięczne dopłaty do wypożyczenia lokalu w Wiejskich Domach Kultury na 

terenie gminy Roźwienica w wysokości 50% obowiązującej opłaty za wynajem. 

5. Wysokość miesięcznej dopłaty, o której mowa w pkt. 1 przysługuje każdemu członkowi 

wielodzietnej rodziny. 

6. Ustanowienie opłaty za wynajem lokalu WDK regulują odrębne uchwały właściwego 

organu ustalającą stawkę  odpłatności za wynajem lokalu.    

7. Ustanawia się dopłaty do wycieczek szkolnych w wysokości 30% dla członków 

wielodzietnej rodziny 

8. Ustanawia się wstęp na obiekty MOSIR-u – krytą pływalnię i pływalnię sezonową, 

lodowisko dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów – koszt biletu 1,00 zł brutto za godzinę 

zegarową. 

 

 

1. Realizatorami programu są: 
§ 5
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1) Gmina Roźwienica i jej jednostki organizacyjne; 

2) instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty (w tym zwłaszcza 

przedsiębiorcy) niepowiązane z Gminą Roźwienica, które zadeklarowały przystąpienie do 

programu i zaoferowały stosowanie w stosunku do rodzin wielodzietnych ulg i preferencji w 

nabywaniu dóbr, usług i świadczeń, w szczególności w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 

2. Wzór deklaracji przystąpienia do programu określa załącznik nr 1 do niniejszego programu. 

 

§ 6 

1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z programu jest karta. 

2. Wzór karty oraz regulamin wydawania i korzystania z karty określa zarządzenie Wójta 

Gminy Roźwienica. 
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Załącznik nr 1 

 Do Programu Karta Dużej 

 Rodziny Gminy Roźwienica" 

 

DEKLARACJA PARTNERSTWA W PROGRAMIE 
„KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY ROŹWIENICA" 

 

NAZWA PODMIOTU 
 

ADRES SIEDZIBY 
 

OSOBA REPREZENTUJĄCA 

PODMIOT 

 

DANE KONTAKTOWE (e-

mail, telefon) 

 

 

Niniejszym deklaruję/my uczestnictwo w Programie „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica" 

poprzez udzielenie użytkownikom Karty ulg według poniższych zasad.  

 

 

OFERTA (ZAKRES ULG/ZNIŻEK) I MIEJSCE ŚWIADCZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam/y, że: 

1.    Koszty związane z udzielonymi użytkownikom karty ulgami poniesiemy w całości we własnym zakresie; 

2. Wyrażam/y zgodę na umieszczenie danych podmiotu, który reprezentuję/my, informacji o ulgach 

udzielanych użytkownikom karty i logotypu firmy, w publikowanych przez Gminę Roźwienica materiałach 

informacyjnych związanych z Programem „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica"; 

3. Zobowiązujemy się do umieszczenia w placówce, w której udzielane będą ulgi w widocznym miejscu (np. 

witryny) znaku graficznego lub innej informacji o honorowaniu „Karty Dużej Rodziny Gminy 

Roźwienica". 

 

Prosimy o przekazanie ...... szt. znaku graficznego,   informującego o udziale w Programie wraz z jego wersją 

elektroniczną. 

 

Pieczęć                                                                                                        Podpis/y osób reprezentujących  podmiot 

 

Miejscowość , data: ....................................   
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Załącznik nr 2 

 do Programu „Karta Dużej 

RodzinyGminyRoźwienica" 
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