UCHWAŁA NR XVI/131/2015
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodzin wielodzietnych 3+ „KARTA DUŻEJ
RODZINY GMINY ALWERNIA”
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz w związku z art. 27 i 28 ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), zwanej dalej „ustawą o Karcie Dużej
Rodziny” Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program wspierania rodzin wielodzietnych 3+ „KARTA DUŻEJ RODZINY
GMINY ALWERNIA”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Gminny Program wspierania rodzin wielodzietnych 3+ „KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY
ALWERNIA”
Na terenie Gminy Alwernia wprowadza się gminny program wspierania rodzin wielodzietnych 3+
„KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY ALWERNIA”, zwany dalej „Programem”.
Osobami uprawnionymi do korzystania z ulg i uprawnień określonych w Programie są członkowie rodzin
wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Alwernia, którym przysługuje prawo do posiadania
Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Przez pojęcie „rodziny wielodzietnej” rozumie się rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie
Gminy Alwernia, złożoną z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), mających na utrzymaniu troje
lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się i
studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których
występuje 3 lub więcej dzieci.
Cel programu
Celem niniejszego Programu jest przede wszystkim:
· podniesienie wartości rodzin wielodzietnych w społeczności lokalnej
· promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku
· zachęcanie do wspólnego spędzania czasu
· wspieranie rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmacnianie jej funkcji
rodzicielskiej i wychowawczej
· wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin
· zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin.
· poprawa koniunktury w lokalnych usługach – dzięki ulgowym warunkom oferowanym rodzinom przez
podmioty gospodarcze włączone do programu dla dużych rodzin.
Głównym miernikiem efektywności Programu będzie liczba osób i podmiotów biorących udział w
Programie.
Podmioty realizujące program
Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni jako samorządową
jednostkę pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
gminy t.j. kultury, edukacji oraz podmiotami nie będącymi tymi jednostkami, a oferującymi usługi i zakup
towarów w systemie ulg dla rodzin wielodzietnych.
Lista instytucji biorących udział w Programie wraz z podaniem zastosowanych ulg będzie zamieszczona i
aktualizowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni www.alwernia.pl oraz na stornie
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni www.mops.alwernia.pl .
Sposób i zasady realizacji programu
Koordynacją wszystkich działań w ramach realizacji Programu zajmować się będzie Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Alwerni.
Do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z realizacją Programu upoważnia się Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni.
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Działania będą oparte o Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania „Karty Dużej Rodziny
Gminy Alwernia” stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Alwernia w sprawie określenia
wzoru karty, zasad wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny Gminy Alwernia” oraz wzorów
wniosku i deklaracji.
Wnioski członków rodzin wielodzietnych 3+ będą składane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Alwerni, a decyzję o wydaniu „Karty Dużej Rodziny Gminy Alwernia ” podejmie Kierownik Ośrodka.
Korzystanie z „Karty Dużej Rodziny Gminy Alwernia” będzie umożliwiało użytkownikom dostęp do
różnorodnych form spędzania czasu wolnego, w ramach korzystania z usług instytucji kultury, edukacji,
będących jednostkami organizacyjnymi samorządu gminnego oraz instytucji i przedsiębiorstw nie będących
tymi jednostkami, lecz deklarujących chęć przystąpienia do udziału w Programie.
Rodziny
na zakup:

wielodzietne

będą

mogły

skorzystać

z

ulg

i

zniżek

m.in.

· artykułów spożywczych i przemysłowych
· kwiatów
· artykułów szkolnych i książek, podręczników
· leków, suplementów diety, artykułów medycznych
· zabawek, upominków
· odzieży, obuwia
· kosmetyków
· węgla
· benzyny
· materiałów budowlano- remontowych
oraz na usługi :
· gastronomiczne
· stomatologiczne
· krawieckie
· komputerowe
· w zakresie mechaniki samochodowej.
Ulgi i uprawnienia przysługujące użytkownikom Karty będą obowiązywać w instytucjach i podmiotach
gospodarczych, które podpiszą Deklarację uczestnictwa w Programie i przedłożą ją Kierownikowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni. W Deklaracji określona będzie wysokość i rodzaj ulgi
oraz termin jej obowiązywania.
Wzór Deklaracji określony zostanie w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Gminy Alwernia w sprawie
określenia wzoru karty, zasad wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny Gminy Alwernia” oraz
wzorów wniosku i deklaracji.
Przedsiębiorcy i instytucje, które przystąpią do Programu będą informowały o realizacji Programu
umieszczając w widocznym miejscu znak graficzny, którego wzór określi Burmistrz Gminy Alwernia w
w/w Zarządzeniu.
Finansowanie Programu
Realizacja zadań wynikających z Programu będzie finansowana ze środków własnych gminy.
Przy finansowaniu Programu zakłada się również skorzystanie z możliwości pozyskania dostępnych
środków z Unii Europejskiej przeznaczanych na politykę społeczną.
Wartość ulg przyznawanych w ramach Programu przez podmioty, które podpiszą Deklarację
uczestnictwa, nie będzie finansowany z budżetu Gminy.
Monitoring Programu
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Program będzie monitorowany w formie rocznego sprawozdania przedstawianego Radzie Miejskiej w
Alwerni za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 marca
następnego roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski
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