UCHWAŁA NR IV/47/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin
wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z
2018 r., poz. 994 z późn.. zm.) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Czarny Dunajec rodzin
wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienia im pełnego korzystania z
dóbr sportowych, kulturalnych i innych, wprowadza się na terenie Gmina Czarny Dunajec gminny
program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny pn. „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny
Dunajec ".
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1832);
2) Programie - należy rozumieć program „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec ";
3) Rodzinie wielodzietnej - należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ustawy o Karcie Dużej
Rodziny;
4) Karcie - należy rozumieć Kartę Dużej Rodziny, przyznawaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej
Rodziny, w numerze której siedem pierwszych cyfr wskazywać będzie na gminę Czarny Dunajec;
5) Partnerze - należy rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Czarny Dunajec lub podmioty powiązane
strukturalnie lub kapitałowo z Gminą Czarny Dunajec, organizacje pozarządowe, firmy i
przedsiębiorców prywatnych, którzy zaoferują ulgi, zwolnienia i preferencje w ramach Programu..
§ 3. Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec " stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Środki niezbędne do realizacji Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Czarny Dunajec oraz
z budżetów innych partnerów, którzy przystąpią do Programu.
§ 5. Do 30 czerwca każdego roku Wójt Gminy Czarny Dunajec przedłoży Radzie Gminy w Czarnym
Dunajcu roczne sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec ".
§ 6. Koordynatorem realizacji Programu jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.
§ 7. Realizacja Programu rozpocznie się od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości publicznej poprzez
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy Czarny Dunajec.

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 stycznia 2019 r.
PROGRAM "KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY CZARNY DUNAJEC"

Rozdział 1.
Cele programu
§ 1. Celem Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec", zwanego dalej Programem,
jest:
1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej
2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
3. Umożliwienie rodzinom wielodzietnym pełnego korzystania z dóbr sportowych, kulturalnych i
innych, poprzez wprowadzenie systemu ulg
4. Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci
wychowujących się w tych rodzinach
Rozdział 2.
Zakres podmiotowy
§ 2. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie gminy
Czarny Dunajec, posiadające Kartę Dużej Rodziny, przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej
Rodziny.
2. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta.
3. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z gminy Czarny Dunajec 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 1998r., Nr 157, poz. 1031 ze zm.). Identyfikatorem gminy Czarny Dunajec są
następujące cyfry: 1211032 i są zawarte w siedmiu pierwszych cyfrach numeru karty.
Rozdział 3.
Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych
§ 3. 1. Cele Programu wymienione w § 1 są realizowane poprzez wprowadzenie dla posiadaczy
Karty uprawnień w zakresie ulg, zwolnień i preferencji świadczonych przez Partnerów, którzy
przystąpią do Programu.
§ 4. 1.Program może być realizowany przez:
1) jednostki organizacyjne Gminy Czarny Dunajec,
2) Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,
3) podmioty powiązane strukturalnie lub kapitałowo z Gminą Czarny Dunajec,
4) organizacje pozarządowe oraz firmy i przedsiębiorcy prywatni, którzy zaoferują ulgi,
zwolnienia lub preferencje przeznaczone dla posiadaczy Karty.

2. Przystąpienie do Programu podmiotów wskazanych w § 4 ust. 1 następuje na podstawie złożonej
deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do Programu i podpisania stosownego porozumienia
stanowiącego załącznik nr 2 do Programu z Wójtem Gminy Czarny Dunajec.
3. Wysokość ulg, zwolnień i preferencji jest określana indywidualnie przez podmioty wskazane w §
4 ust. 1. W porozumieniu z Wójtem Gminy Czarny Dunajec
4. Koszt uprawnień przyznanych przez Partnerów nie jest finansowany z budżetu gminy Czarny
Dunajec za wyjątkiem podmiotów wskazanych w § 4 ust.1 pkt 1.
5. W celu zwiększenia dostępu rodzin wielodzietnych do oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i
rekreacyjnej może zostać podpisana umowa z innymi gminami lub ich jednostkami organizacyjnymi
lub podmiotami powiązanymi strukturalnie lub kapitałowo na korzystanie z ich zasobów.
6. Podmioty wymienione w ust. 5 zobowiązują się do finansowania udzielenia zniżek z własnych
środków, chyba że inne sposoby rozliczania wynikać będą z łączących strony umów.
7. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec oraz poprzez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz w inny zwyczajowo przyjęty
sposób i będzie podlegał aktualizacji.
8. Wójt Gminy Czarny Dunajec może odmówić przedsiębiorcy lub instytucji, o których mowa w
ust. 1 przystąpienia do Programu albo usunąć ten podmiot z Programu, w szczególności ze względu
na sprzeczność oferowanych dóbr lub usług z celem Programu.
Rozdział 4.
Zasady realizacji programu
§ 5. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest Karta.
2. Karta w związku z realizacją Programu, uprawnia do ulg, zwolnień i preferencji oferowanych
przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie złożonej w Gminie Czarny Dunajec
deklaracji i podpisanego porozumienia lub podpisanej umowy z podmiotami o których mowa w § 4
ust. 5.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
Partnerzy, o których mowa w § 4 ust.1 informują mieszkańców gminy Czarny Dunajec o realizacji
Programu w miejscu realizacji uprawnień, umieszczając, w widocznym miejscu napis o treści: Tu
korzystasz z uprawnień w ramach Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec", wraz
ze znakiem graficznym, którego wzór określą władze Gminy Czarny Dunaje, a także poprzez stronę
internetową

Załącznik Nr 1 do Programu
„Karta Dużej Rodziny
Gminy Czarny Dunajec"
CZARNY DUNAJEC, dnia ...................
pieczątka nagłówkowa Partnera

DEKLARACJA PARTNERA przystąpienia do Programu
„Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec"

1. Nazwa Partnera

2. Adres siedziby Partnera

3. Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej do kontaktów:

4. Zakres oferowanych preferencji dla osób objętych Programem:

5. Adres świadczenia preferencyjnych usług na rzecz osób objętych Programem:

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Partnera

Załącznik Nr 2 do Programu „Karta
Dużej Rodziny Gminy Czarny
Dunajec"
........................... , dnia __ - _ - _____ r.
Porozumienie Nr ....................
w sprawie udziału w Programie „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec"
zawarte w dniu_ - __- _____ r. w .................................. pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Czarny Dunajec Pana Marcina Ratułowskiego
zwaną dalej Gminą Czarny Dunajec, z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2,
34-470 Czarny Dunajec
a

reprezentowanym przez:

zwaną/ym dalej Partnerem
w sprawie udziału w Programie Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec, zwanym dalej
Programem.
§1
Partner dobrowolnie zgłasza swój udział w Programie, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Czarny
Dunajec Nr ……………………… z dnia ………………………. roku w sprawie wprowadzenia
programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny
Dunajec" wspierającego i promującego model rodziny wielodzietnej.
§2
Realizując § 1 porozumienia Partner umożliwi korzystanie przez członków rodzin uprawnionych do
korzystania z Programu, posiadających ważną kartę udziału w Programie z ulg, zniżek lub
preferencji:
§3
Partner wskazuje, że ulgi, zniżki lub preferencje o których mowa w § 2 będą realizowane w jego
placówce/kach:
§4
Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferty w ramach Programu „Karta Dużej Rodziny
Gminy Czarny Dunajec" będzie przedłożenie imiennej, ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§5
Gmina Czarny Dunajec w ramach akcji informacyjnej jest upoważniona do przedstawienia
podjętego zobowiązania, o którym mowa w § 2 i § 3 we wszelkich materiałach informacyjnych.
§6
Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek, określonych w § 2 i § 3, we
własnych materiałach promocyjno-reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności.
§7
Porozumienie zawiera się na okres od dnia - __ - _____ r. do dnia __ - _ - ______r. / na czas
nieokreślony.
§8
Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych ulg, zniżek lub preferencji z własnych
środków, a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą wnosić wobec
siebie żadnych roszczeń finansowych.
§9
Każda ze stron ma prawo odstąpić od porozumienia z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, poprzez przekazanie pozostałym stronom pisemnego oświadczenia o odstąpieniu
od porozumienia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 10
1. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Porozumienie zawarto w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

podpis Partnera

podpis
Wójta
Czarny Dunajec

Gminy

