
UCHWAŁA NR XXII/73/16
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia samorządowego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska pod nazwą „Jaworzyńska Karta Dużej Rodziny”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 785 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Jaworzyna Śląska wprowadza samorządowy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska pod nazwą „Jaworzyńska Karta Dużej Rodziny”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Nazimek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 5989



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/73/16 

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

 

    PROGRAM „JAWORZYŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY” 

 

 

§ 1. Program określa założenia, cele i warunki korzystania w Gminie Jaworzyna Śląska 

z uprawnień w ramach samorządowego programu „Jaworzyńska Karta Dużej Rodziny”, zwanego 

dalej „Programem”. 

§ 2.  Program  dotyczy członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.), zamieszkałych na 

terenie Gminy Jaworzyna Śląska. 

§ 3.  Celem  Programu jest: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 

2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, 

3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

4) wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz  

podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, 

5)  kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, 

6)  umożliwienie rodzinom wielodzietnym pełnego dostępu do ofert proponowanych przez 

jednostki organizacyjne, inne instytucje publiczne, firmy, przedsiębiorców prywatnych 

na terenie gminy oraz innych partnerów biorących udział w Programie. 

§ 4.  Cele  Programu  realizowane są poprzez wdrożenie następujących instrumentów: 

1) system bonifikat, ulg i zwolnień oraz udostępnianych dóbr i usług w zakresie korzystania 

przez członków rodzin wielodzietnych z odpłatnej oferty gminnych jednostek 

organizacyjnych, instytucji publicznych i przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą, którzy  przystąpili do Programu, 

2) promocję podmiotów i ich ofert, które jako podmioty niezależne od Gminy Jaworzyna 

Śląska przystąpią do  Programu. 

§ 5. 1. W Programie mogą uczestniczyć jednostki organizacyjne Gminy Jaworzyna Śląska, 

inne instytucje publiczne oraz firmy i przedsiębiorcy prywatni, którzy zaoferują bonifikaty, ulgi 

lub zwolnienia z opłat przeznaczone dla osób uprawnionych do korzystania z Programu. 

2. Podmioty, o których mowa w ust.1 składają deklarację przystąpienia do Programu wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do Programu. 

3. Przystąpienie do udziału w Programie podmiotów, o których mowa w ust.1 następuje na 

podstawie porozumienia zawartego z Gminą. 
4. Podmioty, o których mowa w ust.1 mają prawo posługiwać się, w szczególności w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych znakiem „Partner Jaworzyńskiej Karty Dużej Rodziny”, 

którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Programu. 

5. Informacje na temat Programu, w tym informacje o wdrożonych instrumentach, o których 

mowa w ust. 1 oraz lista podmiotów uczestniczących w Programie zamieszczone będą dla 

zainteresowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworzyna Śląska oraz na tablicy 

ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób i będą podlegały aktualizacji. 

   § 6. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z Programu jest Karta Dużej 

Rodziny, zwana dalej Kartą, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.), przyznana na wniosek osoby uprawnionej złożony  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, po spełnieniu przez rodzinę wielodzietną 
warunków określonych w cytowanej ustawie. 
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§ 7.1. Korzystanie z bonifikat, ulg i zwolnień na podstawie otrzymanej Karty, w ramach 

Programu na terenie Gminy Jaworzyna Śląska możliwe jest wyłącznie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa 

posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. Dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym mogą 
korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Nieokazanie wymaganych 

dokumentów będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania 

Karty. 

2. Dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego może być dowód osobisty, paszport, 

prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka lub inny dokument ze zdjęciem 

umożliwiający identyfikację osoby. 

3. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed jej utratą lub zniszczeniem. 

4. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom, 

pod rygorem cofnięcia uprawnień użytkownikowi Karty. W przypadku posługiwania się Kartą 
przez osoby nieuprawnione „partner Programu” ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, celem wyjaśnienia. 

5. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty, użytkownik Karty lub w jego imieniu 

wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaworzynie Śląskiej. 
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Załącznik Nr 1 do Programu 

       

 

 

Deklaracja podmiotu będącego partnerem Programu działań wspierających rodziny 

wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

I. Dane teleadresowe dotyczące podmiotu: 

 

.............................................................................................................................................................. 
(nazwa podmiotu) 

 

…............................................................................................................................................................ 
(adres siedziby) 

 

…............................................................................................................................................................ 
 (adres strony WWW, e-mail, telefon) 

 

 

 

II. Zgłaszam wolę współpracy z Gminą Jaworzyna Śląska w ramach samorządowego 

programu „Jaworzyńska Karta Dużej Rodziny” poprzez udzielanie bonifikat na oferowane przez 

nas towary i usługi wg poniższych zasad: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 (podać nazwę towaru, usługi, rodzaj bonifikaty, ulgi lub zwolnienia) 

 

 

III. Zobowiązuję się do udzielania wymienionych wyżej bonifikat w okresie 

od dnia ............................................................  do dnia ……………………………………………. 

 

 

…...........................................................          …........................................................... 
              (miejscowość, data)            (podpis) 
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Załącznik Nr 2 do Programu 
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