DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 4 października 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2018.10.04 13:50:07

Poz. 9387
UCHWAŁA NR LXII/548/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Karczew Programu "Karczewska Karta Dużej Rodziny"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1)) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm .2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Karczew rodzin wielodzietnych
w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienia im pełnego korzystania z dóbr sportowych,
kulturalnych i innych, wprowadza się do realizacji na terenie Gminy Karczew Program "Karczewska Karta
Dużej Rodziny ".
§ 2. Program „Karczewska Karta Dużej Rodziny” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Logo Programu „Karczewska Karta Dużej Rodziny” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Środki niezbędne do realizacji Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Karczew oraz z budżetów
innych partnerów, którzy przystąpią do Programu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

1) Zmiana
2) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz.U. z 2018 poz. 1000, 1349 i 1432.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984 oraz z 2017 r., poz. 1428.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/548/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 września 2018 r.
Program "Karczewska Karta Dużej Rodziny"
Rozdział 1.
Objaśnienie definicji
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) Ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1832 z późn. zm.)
2) Programie - należy przez to rozumieć program "Karczewska Karta Dużej Rodziny";
3) Rodzinie wielodzietnej - należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
4) Karcie lub Karcie Dużej Rodziny - należy rozumieć Kartę Dużej Rodziny przyznawaną na podstawie
ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w numerze której sześć pierwszych cyfr wskazywać będzie na Gminę
Karczew;
5) Partnerze - należy rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Karczew lub podmioty powiązane strukturalnie
lub kapitałowo z Gminą Karczew, organizacje pozarządowe, firmy i przedsiębiorców prywatnych, którzy
zaoferują ulgi, zwolnienia i preferencje.
Rozdział 2.
Istota i cele programu
§ 2. 1. Program został zainicjowany z potrzeby
i odpowiedzialność wychowania licznego potomstwa.

solidarności

z rodzinami,

które

podjęły

trud

2. Istotą Programu jest promocja dużej rodziny oraz działanie na rzecz wzmocnienia jej kondycji.
§ 3. Podstawowymi celami Programu są:
1) promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego jej wizerunku;
2) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej;
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;
4) budowanie lokalnego klimatu, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji służących
rozwojowi rodziny.
Rozdział 3.
Zakres podmiotowy
§ 4. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy
Karczew, posiadające Kartę przyznaną na podstawie Ustawy.
2. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny.
3. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Karczew identyfikuje się po siedmiu
pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator gminy, ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. 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 Karczew są następujące cyfry: 1417043 i są zawarte w siedmiu pierwszych cyfrach
numeru Karty.
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Rozdział 4.
Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych
§ 5. Cele Programu wymienione w § 3 są realizowane poprzez wprowadzenie dla posiadaczy Karty
uprawnień w zakresie ulg, zwolnień i preferencji świadczonych przez Partnerów, którzy przystąpią do
Programu.
§ 6. 1. W programie mogą uczestniczyć:
1) jednostki organizacyjne Gminy Karczew,
2) podmiot powiązany strukturalnie lub kapitałowo z Gminą Karczew,
3) organizacje pozarządowe oraz firmy i przedsiębiorcy prywatni, którzy zaoferują ulgi, zwolnienia lub
preferencje przeznaczone dla posiadaczy Karty.
§ 7. 1. Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do:
1) 50 % zniżki w obowiązujących stawkach opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach prowadzonych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie;
2) 50 % zniżki w opłacie za korzystanie z zajęć świadczonych przez wszystkie publiczne przedszkola ponad
czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
3) bezpłatnego korzystania pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych z sal gimnastycznych w:
a) Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – każda niedziela (z wyjątkiem świąt) w godzinach 15.00 –
17.00,
b) Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – każdy piątek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 17.00 – 19.00,
c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku – każdy piątek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 17.00
– 19.00,
4) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy
zawartej z Gminą Karczew.
2. Koszt uprawnień przyznanych przez Partnerów wskazanych w § 7 ust.1 pkt 4 nie jest finansowany
z budżetu Gminy Karczew.
3. Środki niezbędne do realizacji uprawnień, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 – 3, pokrywane są z budżetu
Gminy Karczew.
§ 8. W celu zwiększenia dostępu rodzin wielodzietnych do oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej
i rekreacyjnej może zostać podpisana umowa z sąsiednimi gminami lub ich jednostkami organizacyjnymi,
a także podmiotem powiązanym strukturalnie lub kapitałowo na korzystanie z ich zasobów.
§ 9. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczew oraz będzie podlegał
aktualizacji.
Rozdział 5.
Zasady realizacji programu
§ 10. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania ze wsparcia w formach, o których mowa w § 7 ust.1
niniejszego Programu stanowi Karta Dużej Rodziny.
2. Przedsiębiorcy i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy działające na terenie Gminy
Karczew mogą włączyć się w realizację Programu składając deklarację przystąpienia niniejszego programu,
w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg.
3. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu będzie publikowana na stronie
internetowej Gminy Karczew.
§ 11. 1. Partnerzy Programu mają prawo korzystać we własnych materiałach promocyjnych z logo
Programu stanowiące Załącznik nr 2 do uchwały.
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2. Partnerzy informują mieszkańców Gminy Karczew o realizacji Programu w miejscu realizacji
uprawnień, umieszczając, w widocznym miejscu napis o treści: Tu korzystasz z uprawnień w ramach Programu
„Karczewska Karta Dużej Rodziny".

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/548/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 września 2018 r.

Logo Programu „Karczewska Karta Dużej Rodziny”

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

