Załącznik do Uchwały Nr. LIV/584/14
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 26.06.2014 r.
Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych
§1
Ilekroć w programie będzie mowa o :
1) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18
roku życia, lub w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności;
2) Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument wydany członkom rodziny
wielodzietnej;
3) Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych – Program obejmuje wszystkie chętne do
wzięcia w nim udziału rodziny wielodzietne bez względu na kryterium dochodowe.
§2
1. Program będzie miał na celu:
1) zwiększenie osobom wymienionym w § 1 pkt 1 dostępności do dóbr kultury, sportu
i rekreacji, edukacji i opieki przedszkolnej w instytucjach zarządzanych przez jednostki
budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji Gminy Kolbuszowa oraz
jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Kolbuszowa inne
od partnerów rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;
3) wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego
potrzebujących;
4) wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu usług oraz
podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin;
2. Działania te są elementem polityki prorodzinnej, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, realizowanej w Gminie Kolbuszowa, która daje
możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz
kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
§3
Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 ust. 1 są:
1. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu na preferencyjnych warunkach do
oferty udostępnianej przez instytucje gminne:
1) 30% zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej (za wyjatkiem
sobót, niedziel i dni świątecznych);
2) 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej określone
w cenniku jednostki;
3) 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;
4) 50% zniżki za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, świadczone przez
publiczne przedszkola gminy Kolbuszowa w czasie przekraczającym wymiar zajęć pięciu
godzin dziennie;
5) 30% zniżki do biletu miesięcznego imiennego na transport publiczny na trasach:
Kolbuszowa – Poręby Kupieńskie i Kolbuszowa – Nowa Wieś (Borek);

6) 30% zniżki na odpłatne zajęcia świadczone przez Fundację na rzecz Kultury Fizycznej
i Sportu w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;
2. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu na preferencyjnych warunkach do
oferty udostępnianej przez inne jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo
z samorządem Gminy Kolbuszowa z zastosowaniem zniżki na bilety wstępu i inne
organizowane zajęcia określone w cenniku w/w jednostek.
3. umożliwienie rodzinom wielodzietnym skorzystania ze zniżek i ulg na towary i usługi,
zaoferowanych i zgłoszonych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do Programu.
4. aktualny wykaz instytucji, o których mowa w §3 ust. 1, 2 i 3 niniejszego Programu, okres
współpracy i zakres oferowanych zwolnień i ulg publikowany będzie na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbuszowej.
§4
Środki niezbędne na realizację gminnego programu pokrywane będą z budżetu Gminy Kolbuszowa.
§5
Kartę dla członka rodziny wielodzietnej przyznaje Burmistrz Kolbuszowej. Burmistrz może
upoważnić, Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej,
a także inną osobę na wniosek Kierownika M - GOPS do przyznania Karty.
§6
W celu realizacji instrumentów Programu Burmistrz Kolbuszowej zawiera porozumienia z innymi
jednostkami i przedsiębiorcami, którzy deklarują wolę przystąpienia do niniejszego Programu.
§7
1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w gminie
uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych jest Karta Dużej Rodziny wydawana zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych dla poszczególnych osób.
2. Korzystanie z ulg i zwolnień przyznanych na podstawie niniejszego Programu możliwe jest
wyłącznie z Kartą, o której mowa w ust. 1 i z dokumentem potwierdzającym tożsamość
użytkownika. W przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność i kontunuują naukę w szkole
lub w szkole wyższej również wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki.
W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta jest
ważna wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego, lub rodzeństwa posiadającego dokument
potwierdzający tożsamość.
3. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty, zobowiązany jest do
okazywania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu
potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia
przez podmiot.
§8
Promocja działań podejmowanych w ramach Programu obejmować będzie informację lub ogłoszenia
zamieszczane w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
M – GOPS w Kolbuszowej, a także na tablicach ogłoszeń i poprzez placówki oświatowe.

