UCHWAŁA NR VI/66/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin
wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” oraz w sprawie uchylenia Uchwały
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 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 27 oraz 28 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Realizując zadanie własne gminy polegające na wspieraniu rodziny, mając na uwadze konieczność
objęcia szczególnym rodzajem wsparcia i pomocy rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy
Czarny Dunajec, w tym w zakresie upowszechniania wśród tej szczególnej podstawowej komórki społecznej
dostępu do towarów, dóbr i usług świadczonych lokalnie, wprowadza się gminny program dla rodzin
wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”.
§ 2. Ilekroć w treści niniejszej uchwały oraz jej załącznikach jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1832 ze zm.);
2) Programie – należy przez to rozumieć program pn.: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”;
3) Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 Ustawy.
4) Karcie – należy przez to rozumieć Kartę Dużej Rodziny, przyznawaną na podstawie Ustawy, w numerze
której siedem pierwszych cyfr 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.), wskazuje na gminę Czarny Dunajec, tj. wskazuje następujące cyfry: 1211032;
5) Partnerze – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Czarny Dunajec lub podmioty
powiązane strukturalnie lub kapitałowo z Gminą Czarny Dunajec, jak również podmioty niebędące
jednostkami organizacyjnymi Gminy Czarny Dunajec, w tym m.in.: organizacje pozarządowe oraz będące
przedsiębiorcami: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, które zaoferują w ramach Programu: ulgi,
rabaty, upusty, zwolnienia i/lub inne preferencyjne warunki dostępu do oferowanych przez siebie towarów,
usług lub innych form działalności.
§ 3. Szczegółowe zasady Programu, w tym m.in.: zakres podmiotowy Programu, zasady jego realizacji oraz
zakres uprawnień przysługujących członkom Rodzin wielodzietnych, zostały określone w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Środki niezbędne do realizacji Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Czarny Dunajec oraz
z budżetów Partnerów, którzy przystąpią do realizacji Programu na zasadach określonych w załączniku nr 1 do
uchwały.
§ 5. Wójt Gminy Czarny Dunajec przedstawia Radzie Gminy Czarny Dunajec sprawozdanie z realizacji
Programu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku obowiązywania Programu, w terminie
do dnia 31 marca następnego roku. Pierwsze sprawozdanie Wójta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
obejmie okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 6. Realizacja niniejszego Programu rozpocznie się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
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§ 8. Traci moc 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”.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik do uchwały Nr VI/66/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 marca 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. Dokumentem
identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta.
2. 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.
Zasady realizacji programu
§ 3. Cele Programu wymienione w § 1 są realizowane poprzez wprowadzenie dla posiadaczy Karty
uprawnień w zakresie ulg, zwolnień i preferencji w zakupie towarów, dóbr i usług świadczonych przez
Partnerów, którzy przystąpią do Programu.
§ 4. 1. 1.Program może być realizowany we współpracy z Partnerami będącymi:
1) jednostkami organizacyjnymi Gminy Czarny Dunajec,
2) podmiotami powiązanymi strukturalnie lub kapitałowo z Gminą Czarny Dunajec,
3) podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Czarny Dunajec, w tym m.in.:
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną.
2. Przystąpienie do Programu przez Partnera następuje na podstawie złożonej deklaracji i po podpisaniu
stosownego porozumienia z Wójtem Gminy Czarny Dunajec.
3. Wysokość ulg, zwolnień i preferencji jest określana indywidualnie z Partnerem w treści porozumienia,
o którym mowa w §4 ust. 2 powyżej.
4. Koszt, w tym wszelkie ciężary związane z uprawnieniami przyznanymi przez Partnerów nie jest
finansowany z budżetu gminy Czarny Dunajec, za wyjątkiem podmiotów wskazanych
w § 4 ust.1 pkt 1
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5. W celu zwiększenia dostępu Rodzin wielodzietnych do oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej
i rekreacyjnej Gmina może zawrzeć umowy z innymi niż wskazane w § 4 ust. 1 podmiotami w tym m.in. :
gminami lub ich jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami powiązanymi strukturalnie lub kapitałowo na
korzystanie z ich zasobów.
6. Podmioty wymienione w §4 ust. 5 powyżej zobowiązują się do finansowania udzielenia zniżek
z własnych środków, chyba że inne sposoby finansowania 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 Partnerowi, o którym mowa w §4 ust. 1 przystąpienia do
Programu albo usunąć ten podmiot z Programu w przypadku stwierdzenia:
1) sprzeczności oferowanych przez Partnera dóbr, usług lub innych form działalności z celem Programu;
2) niewywiązywania się przez Partnera z postanowień porozumienia, o którym mowa
w §4 ust. 2, w tym m.in. w przypadku niestosowania przez Partnera określonych w treści
porozumienia ulg, zwolnień i/lub preferencji.
Rozdział 4.
Zakres uprawnień przysługujący Rodzinom wielodzietnym – posiadaczom Karty
§ 5. 1. Ustanawia się następujące ulgi dla posiadaczy Karty:
1) ulga w wysokości 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) wartości ceny biletu indywidualnego,
uprawniającego do wstępu na obiekt lodowiska w Czarnym Dunajcu mieszczącym się przy ul. Ojca
Świętego Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec (ulga obejmuje również okres letni);
2) ulga w wysokości 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) wartości ceny wypożyczenia sprzętu
sportowego, udostępnianego w obiekcie lodowiska w Czarnym Dunajcu, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 1 powyżej;
3) ulga w wysokości 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) wartości ceny biletu indywidualnego,
uprawniającego do wstępu na obiekt Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk z siedzibą
w Chochołowie, Chochołów 40, 34-513 Chochołów.
2. Karta w związku z realizacją Programu, uprawnia jej posiadacza do skorzystania z ulg, zwolnień
i preferencji oferowanych przez Partnerów, którzy przystąpią do Programu.
3. Warunkiem skorzystania przez posiadacza Karty z ulg, zwolnień i innych preferencji oferowanych
przez Partnera w ramach niniejszego Programu, jest każdorazowe okazanie Karty uprawnionemu
przedstawicielowi (pracownikowi) Partnera w punkcie kasowym Partnera, bądź w innym miejscu, gdzie
Partner oferuje swoje towary, dobra i/lub usługi.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 6. 1. Partnerzy, o których mowa w § 4 ust.2 informują mieszkańców gminy Czarny Dunajec
o realizacji Programu, poprzez umieszczenie, w widocznym miejscu świadczenia przez Nich towarów,
dóbr i/lub usług, informacji o treści: „Tu skorzystasz z uprawnień w ramach Programu „Karta Dużej
Rodziny Gminy Czarny Dunajec"” oraz za pośrednictwem dołączonego do tejże informacji znaku
graficznego, którego wzór określi Wójt Gminy Czarny Dunajec
2. Partnerzy są uprawnieni do informowania mieszkańców gminy Czarny Dunajec o fakcie realizacji
Programu również za pośrednictwem swojej strony internetowej, profilu na portalach
społecznościowych oraz w inny obrany przez siebie sposób.
3. Informacje publikowane przez Partnera, o których mowa w §6 ust.1 i 2, nie mogą wprowadzać
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w błąd mieszkańców gminy Czarny Dunajec, w tym zwłaszcza zawierać informacji nieprawdziwych
dotyczących obowiązujących u Partnera: wysokości stosowanych ulg, rodzajów zwolnień oraz
katalogu preferencji na świadczone towary, dobra i/lub usługi.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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