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UCHWAŁA Nr XI/189/16
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie Programu "Polkowicka Karta Dużej Rodziny"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i art. 16 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 27 i
art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z
2015 r. poz. 1359 i z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program działań wspierających rodziny wielodzietne z terenu gminy
Polkowice "Polkowicka Karta Dużej Rodziny", zwany dalej Programem, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. 1 (stwierdzono nieważność).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIK 2
PROGRAM "POLKOWICKA KARTA DUŻEJ RODZINY"
Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz dążenie do tworzenia w
gminie klimatu sprzyjającego wychowywaniu trójki i więcej dzieci oraz docenienie trudu
podejmowanego przez ich rodziców jest jednym z istotnych elementów polityki prorodzinnej
gminy Polkowice.
§ 1. Ilekroć w Programie będzie mowa o:
1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);
2) Programie - należy rozumieć program "Polkowicka Karta Dużej Rodziny";
3) (stwierdzono nieważność);

4) dużej rodzinie - należy rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie;
5) Karcie - należy rozumieć Kartę Dużej Rodziny przyznawaną na podstawie ustawy, w
numerze której siedem pierwszych cyfr wskazywać będzie na gminę Polkowice;
6) jednostkach organizacyjnych - należy rozumieć jednostki organizacyjne gminy
Polkowice;
7) partnerze - należy rozumieć przedsiębiorców, organizacje i instytucje niebędące
jednostkami organizacyjnymi gminy Polkowice działające na terenie gminy Polkowice;
8) OPS - należy rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.
§ 2. Celem Programu jest:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego
wizerunku;
2) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych;
4) poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji dużych rodzin poprzez
niwelowanie ograniczeń i barier społeczno-ekonomicznych;
5) umożliwienie rodzinom wielodzietnym pełnego dostępu do palety ofert
proponowanych przez jednostki organizacyjne i partnerów działających na terenie gminy;
6) budowanie lokalnego klimatu, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych
demograficznie decyzji służących rozwojowi rodziny.
§ 3.
1. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta.
2. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z gminy Polkowice identyfikuje się po 7
pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator gminy ustalony w załączniku nr 1 do
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 Polkowice są następujące cyfry: 0216043.
3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana innym osobom.
4. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty, w ramach Programu,
możliwe jest wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
użytkownika. Nie okazanie wymaganych dokumentów może być powodem odmowy
uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.
§ 4. Karta, w związku z realizacją Programu uprawnia do:
1) zniżek lub zwolnień na korzystanie z płatnych zajęć oferowanych przez jednostki
organizacyjne na podstawie odrębnych aktów prawnych, podjętych zgodnie z przepisami
prawa;

2) zniżek oferowanych przez partnerów, którzy przystąpią do Programu na podstawie
zawartego z gminą Polkowice porozumienia, określającego zasady współdziałania.
§ 5. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie
gminy Polkowice, którym przysługuje prawo do posiadania Karty.
§ 6. Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty,
które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi.
§ 7.
1. Partnerzy mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację, określającą
zakres i wysokość stosowanych zniżek, a następnie zawierając z gminą Polkowice
porozumienie, o którym mowa w § 6 pkt 2. Wzór ww. deklaracji i porozumienia określi
koordynator Programu.
2. Informacja o jednostkach organizacyjnych i partnerach, którzy przystąpią do Programu
oraz katalog zniżek dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie m.in. na stronie internetowej gminy Polkowice oraz OPS-u.
3. Partnerzy, o których mowa w ust. 1 informują o realizacji Programu w punkcie realizacji
uprawnień, o których mowa w § 6 pkt 2, umieszczając w widocznym miejscu dostępnym dla
ogółu mieszkańców, znak graficzny Programu, którego wzór określi koordynator Programu.
4. (stwierdzono nieważność).
§ 8.
1. Koszt uprawnień przyznanych przez jednostki organizacyjne jest finansowany z budżetu
gminy Polkowice.
2. Koszt uprawnień przyznanych przez partnerów nie jest finansowany z budżetu gminy
Polkowice.
§ 9. Burmistrz Polkowic do 30 czerwca każdego roku przedłoży Radzie Miejskiej w
Polkowicach sprawozdania z realizacji Programu za rok poprzedni.

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.109.7.2016.MS1 z
dnia 20 maja 2016 r. (Dolno.16.2810) stwierdził nieważność § 2.
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Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.109.7.2016.MS1 z
dnia 20 maja 2016 r. (Dolno.16.2810) stwierdził nieważność załącznik w zakresie § 1 pkt 3, §
7 ust. 1 zdanie drugie, § 7 ust. 3 we fragmencie ",którego wzór określi koordynator
Programu" oraz § 7 ust. 4.
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