
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/204/16 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie Górowskiej Karty Dużej Rodziny 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 785) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu wsparcia rodzin wielodzietnych w realizacji ich funkcji, jak również zapewnienia optymalnych 

warunków do godnego życia, zaspakajania różnorodnych potrzeb, szczególnie dzieci i młodzieży 

wychowującej się w tych rodzinach, wprowadza się na terenie Gminy Góra program wsparcia rodzin 

wielodzietnych pod nazwą Górowska Karta Dużej Rodziny. 

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa a jest o: 

1) programie – należy przez to rozumieć program wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą Górowska Karta 

Dużej Rodziny; 

2) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785), zamieszkującą na terenie Gminy 

Góra; 

3) Karcie – należy przez to rozumieć Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie  z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785); 

4) partnerach – należy przez to rozumieć jednostki powiązane i niepowiązane organizacyjnie i kapitałowo  

z samorządem Gminy, które przystąpiły do programu; 

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Góra. 

§ 3. Podstawowymi celami programu są: 

1) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się  

w tych rodzinach dzieci i młodzieży, 

2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, 

3) ułatwianie dostępu dla członków rodziny wielodzietnej do kultury, nauki, rekreacji i sportu oraz innych 

dóbr i usług na preferencyjnych warunkach, 

4) poprawa sytuacji demograficznej Gminy. 

§ 4. Cele programu realizowane będą poprzez: 

1) wprowadzanie systemu ulg, zwolnień i preferencji na usługi i dobra, oferowane przez uczestniczące  

w programie jednostki organizacyjne gminy oraz partnerów; 
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2) wykorzystywanie dostępnych w gminie form promocji, w celu zaangażowania do udziału w programie 

podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z gminą, oferujących usługi i towary oraz dobra 

kulturalne, sportowe i rekreacyjne; 

3) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla rozwoju 

rodziny; 

4) uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach 

podejmowanych przez samorząd Gminy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami  

i pracodawcami. 

§ 5. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez członków rodziny wielodzietnej z programu  

jest posiadanie ważnej Karty. 

2. Z ulg, zwolnień i preferencji dostępnych w ramach programu skorzystać może zarówno cała rodzina 

wielodzietna, jak też poszczególni jej członkowie oddzielnie. 

§ 6. 1. Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować zainteresowane podmioty, które 

zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi. 

2. W przypadku podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy, zasady 

współpracy pomiędzy Gminą a podmiotem przystępującym do programu regulowane będą na drodze 

porozumień. Podmiot, z którym podpisane zostanie porozumienie, zostaje partnerem programu. 

3. Partnerzy informują o realizacji programu w swojej jednostce, umieszczając logo programu  

w widocznym miejscu, dostępnym dla ogółu mieszkańców. 

4. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych będzie podawany do publicznej 

wiadomości przez Burmistrza Góry w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze, w Ośrodku Pomocy 

Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Górze. 

5. Burmistrz Góry w drodze zarządzenia określi następujące wzory dokumentów: 

1) logo programu; 

2) logo partnera programu;  

3) wniosek o przystąpienie partnera do programu; 

4) porozumienie określające zasady współpracy Gminy z partnerem programu. 

§ 7. W ramach programu członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę korzystać mogą na 

preferencyjnych zasadach z: 

1) zniżki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych żłobkach i klubach 

dziecięcych; 

2) zniżki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych przedszkolach; 

3) zniżki w obowiązujących opłatach i stawkach za bilety wstępu na obiekty sportowe Gminy; 

4) zniżki w obowiązujących stawkach za bilety wstępu do kina oraz bilety na koncerty i inne wydarzenia 

biletowane oraz zniżki na wszystkie płatne zajęcia prowadzone przez Dom Kultury w Górze. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Kubicki 
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