UCHWAŁA NR XVI/132/16
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce”
Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz.
1863 ze zm.), w związku z art.7 ust.1 pkt 16 oraz art. 40 ust.1, art.41. ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na wniosek Wójta Gminy,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce" stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr XLII/363/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Gorzyce Programu "Rodzina 3 +", z zastrzeżeniem ust 2-4.
2. Karty „Rodzina 3+" wydawane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność do
upływu terminu ważności.
3. Wnioski o wydanie Karty „Rodzina 3+" złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
rozpatrywane będą na podstawie dotychczasowych przepisów, z tym wyjątkiem, że po wydaniu Karty ważność nie
będzie przedłużana na kolejne lata.
4. Wnioski o przedłużenie ważności Karty "Rodzina 3+" złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały rozpatrywane będą na podstawie dotychczasowych przepisów, z tym wyjątkiem, że po przedłużeniu
ważności Karty jej ważność nie będzie podlegała dalszemu przedłużeniu na kolejne lata.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Małek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/132/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 lutego 2016 r.
Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce"
§ 1. Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce" skierowany jest dla rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.
§ 2. Ilekroć w Programie mowa jest o:
1) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zdefiniowaną w art.4 ust. l i ust.2 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz.1863 ze zm.).
2) Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyznawaną w
oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz.1863 ze zm.).
3) Programie - należy przez to rozumieć program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie
Gorzyce".
4) Partnerze - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę uczestniczącego w programie dla rodzin
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce".
§ 3. 1. Program ma na celu:
1) wspieranie oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
2) umacnianie funkcji rodziny wielodzietnej,
3) wzmocnienie jej kondycji finansowej,
4) zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin,
5) wspieranie w procesie wychowawczym rodziców oraz dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych.
2. Działania te są elementami polityki społecznej realizowanej w Gminie Gorzyce, tworzącej możliwość
wsparcia rodzin wielodzietnych, jako podstawowej komórki rozwoju społecznego.
§ 4. Realizacja celów programu, o których mowa w § 3 ust. l nastąpi poprzez umożliwienie członkom rodziny
wielodzietnej korzystania z:
1) ulgi w wysokości 30% kosztów opłat za bilety i odpłatne zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek
Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach,
2) z innych usług oferowanych przez partnerów przystępujących do programu ze zniżkami ustalonymi w
zawartych porozumieniach z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Warunki współpracy z
partnerami określa § 5 niniejszego programu.
§ 5. 1. Partnerzy mogą dobrowolnie przystępować do programu.
2. Przystąpienie do programu odbywać się będzie na wniosek partnera złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gorzycach, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
3. Rezygnacja z udziału w programie odbywać się będzie na podstawie wniosku partnera o rozwiązanie
porozumienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
4. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.
5. Partner określi we wniosku formę i rodzaj zaangażowania w program.
6. Decyzję o podpisaniu porozumienia i przyjęciu partnera do programu oraz umieszczeniu go w wykazie
partnerów podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Wzór porozumienia stanowi załącznik
nr 3.
7. Każdy partner umieszczony będzie w wykazie partnerów programu zamieszczonym na stronie internetowej
Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.
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§ 6. 1. Program realizowany będzie przez :
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach,
2) Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach,
3) innych partnerów, którzy przystąpili do programu.
2. Środki na realizację programu w zakresie określonym w § 4 pkt 1 pokrywane będą z budżetu Gminy
Gorzyce w ramach dotacji przedmiotowej udzielonej corocznie samodzielnemu zakładowi budżetowemu Gminnemu Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach, na realizację zadań statutowych.
§ 7. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 4 jest posiadanie Karty
Dużej Rodziny wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.
2. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Gorzyce identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach
stanowiących identyfikator danej 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 ze zm.). Identyfikatorem Gminy Gorzyce
są następujące cyfry: 2415062.
§ 8. Promocja działań określonych w Programie będzie realizowana poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.
§ 9. 1. Jednostką koordynującą realizację Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach przedstawi Radzie Gminy Gorzyce informację o realizacji
Programu za poprzedni rok łącznie ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach
§ 10. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Gorzyce.
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Załącznik Nr 1 do programu dla rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce”
Gorzyce, dnia.......................................
Wnioskodawca
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorzycach
WNIOSEK
o przystąpienie przedsiębiorcy/podmiotu jako partnera do programu dla rodzin wielodzietnych "Karta
Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce"
Dane partnera:
Nazwa firmy:......................................................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela:..............................................................................................................
NIP:....................................................................................................................................................
Adres siedziby firmy:.........................................................................................................................
Przedmiot działalności gospodarczej:................................................................................................
Nr telefonu i adres e-mail:..................................................................................................................
Zgłaszam chęć przystąpienia do programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie
Gorzyce". W ramach współpracy zobowiązuję się do udzielania rabatów na oferowane przez nas
towary/usługi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, zgodnie z poniższym wykazem.
Zakres i forma zaangażowania: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wszelkie koszty związane z udzielanymi rabatami dla posiadaczy Kary Dużej Rodziny
pokryje moja firma. W związku z powyższym nie będę kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu
do Gminy Gorzyce.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności
gospodarczej, tj. nazwy firmy, adresu firmy oraz informacji o udzielonych rabatach, we wszystkich
materiałach informacyjnych, w tym: w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach dotyczących
programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce".
Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami kodeksu karnego zgodnie z art. 233 § 1 K.K.
(Dz.U.Nr 88 z 1997 roku, poz.553 ze zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zawartych w niniejszym wniosku.
Podpis
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Załącznik Nr 2 do programu dla rodzin wielodzietnych
“Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce”
Gorzyce, dnia...............................
Wnioskodawca
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorzycach
WNIOSEK
o wykreślenie partnera z programu dla rodzin wielodzietnych
"Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce"
Dane partnera:
Nazwa firmy: .............................................................................................................................................
Imię i Nazwisko właściciela : ....................................................................................................................
NIP: ............................................................................................................................................................
Adres siedziby firmy: .................................................................................................................................
Niniejszym informuję, iż z dniem ____________ rezygnuję z udziału w programie dla rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce". W związku z powyższym proszę o wykreślenie danych
dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej z wykazu partnerów w/w programu
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

Podpis
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Załącznik Nr 3 do programu dla rodzin wielodzietnych
“Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce”
POROZUMIENIE NR ____________
Zawarte w dniu..................................................pomiędzy

Gminą

Gorzyce,

zwaną

dalej

Gminą,

reprezentowaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach - ______________________
______________________________________________________________________________________
a _____________________________________________________________________________________,
(nazwa i adres przesiębiorcy)
zwanego dalej Partnerem, reprezentowanym przez ______________________________________________
w

sprawie

współpracy

w zakresie

wsparcia

rodzin

wielodzietnych

w ramach

programu

dla

rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce".
§ 1. Niniejszym porozumieniem Partner włącza się do przedsięwzięcia określonego w Uchwale nr _______
Rady Gminy Gorzyce z dnia ___________ 2016 roku w sprawie przyjęcia programu dla rodzin
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce".
§ 2. Realizując § 1 porozumienia Partner umożliwi korzystanie rodzinom wielodzietnym, posiadającym
Kartę Dużej Rodziny:
...................% zniżki w zakupie.............................................................................,
...................% zniżki w zakupie.............................................................................,
§ 3. Partner wskazuje, że zniżki, o których mowa w § 2 będą dostępne w jego placówce /placówkach
w ....................................................... przy ul ....................................................….................................
§ 4. Gmina w ramach akcji informacyjnej jest upoważniona do przedstawienia podjętego zobowiązania,
o którym mowa w § 2, w materiałach informacyjnych i na prowadzonej przez siebie stronie internetowej
oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.
§ 5. Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek, określonych w § 2,
we własnych materiałach promocyjno - reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności.
§ 6. Porozumienie zawiera się na okres od ________________ do______________ /na czas nieokreślony.
§ 7. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych 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 przekazanie drugiej stronie pisemnego wniosku o rozwiązaniu porozumienia.
§ 9. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.
Gmina Gorzyce
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