DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 14.04.2021 14:34:00

Poz. 1849

UCHWAŁA NR XXXII.284.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu „Jelczańsko-Laskowickiej Karty Dużej Rodziny”,
wspierającej rodziny wielodzietne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020
r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1348 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program „Jelczańsko-Laskowicka Karta Dużej Rodziny” stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Traci moc uchwała nr XVI.139.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.01.2016 r.
w sprawie przyjęcia programu „Jelczańsko-Laskowickiej Karty Dużej Rodziny” wspierającej rodziny
wielodzietne.
2. Porozumienia zawarte z partnerami na podstawie uchwały nr XVI.139.2016 Rady Miejskiej w JelczuLaskowicach z dnia 29.01.2016r. w sprawie przyjęcia programu „Jelczańsko-Laskowickiej Karty Dużej
Rodziny” wspierającej rodziny wielodzietne zachowują swoją ważność.
3. Karty wydane na podstawie uchwały nr XVI.139.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
29.01.2016r. w sprawie przyjęcia programu „Jelczańsko-Laskowickiej Karty Dużej Rodziny” wspierającej
rodziny wielodzietne zachowują swoją ważność do daty oznaczonej na karcie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Beata Bejda
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII.284.2021
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 marca 2021 r.

PROGRAM "JELCZAŃSKO-LASKOWICKA KARTA DUŻEJ RODZINY"
Rozdział 1.
Cel programu
§ 1. Celem Programu „Jelczańsko-Laskowicka Karta Dużej Rodziny”, zwanego dalej Programem, jest:
1) wspieranie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz w celu umożliwienia im
pełnego korzystania z dóbr sportowych, kulturalnych i innych, poprzez wprowadzenie systemu ulg,
2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
3) budowanie lokalnego klimatu, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji służących
rozwojowi rodziny,
4) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz
wychowujących się w tych rodzinach.

zwiększenie

szans

rozwojowych

i życiowych

dzieci,

Rozdział 2.
Zakres podmiotowy
§ 2. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujący na terenie gminy JelczLaskowice, posiadające Kartę Dużej Rodziny przyznaną na podstawie ustawy.
2. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta.
3. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z gminy Jelcz-Laskowice identyfikuje się po siedmiu
pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator 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 z późn. zm.).
Identyfikatorem gminy Jelcz-Laskowice są następujące cyfry: 0215033, które są zawarte w siedmiu pierwszych
cyfrach numeru karty.
Rozdział 3.
Zasady realizacji programu
§ 3. 1. Cele Programu wymienione w § 1 są realizowane poprzez wprowadzenie dla posiadaczy JelczańskoLaskowickiej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej Kartą, ulg, zwolnień i preferencji świadczonych przez
Partnerów, którzy przystąpią do Programu.
2. Partnerami Programu są:
1) jednostki organizacyjne Gminy Jelcz-Laskowice,
2) podmioty powiązane strukturalnie lub kapitałowo z Gminą Jelcz-Laskowice,
3) organizacje pozarządowe, firmy i przedsiębiorcy prywatni, którzy zaoferują ulgi, zwolnienia lub
preferencje przeznaczone dla posiadaczy Karty.
§ 4. 1. Realizacji wyżej wymienionych celów programu służy wprowadzenie dla posiadaczy Karty
następujących uprawnień:
1) w zakresie komunikacji miejskiej wprowadza się 50% zniżki na bilety normalne i ulgowe w komunikacji
miejskiej,
2) w zakresie korzystania z usług w Miejskiej Pływalni w Jelczu-Laskowicach (basen, lodowisko) wprowadza
się bilet jednogodzinny o wartości 50% ceny biletu normalnego,
3) w zakresie imprez organizowanych przez Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach,
wprowadza się 20% zniżki na wydarzenia kulturalne,
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4) w zakresie imprez organizowanych przez Miejsko – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu –
Laskowicach, wprowadza się 20% zniżki na wydarzenia sportowe,
5) w zakresie usług świadczonych przez Partnerów, którzy przystąpią do Programu, wysokość ulg jest
określana przez nich.
2. Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż podległe Gminie Jelcz-Laskowice nastąpi
na podstawie porozumień zawartych z Burmistrzem Gminy Jelcz-Laskowice.
3. Środki niezbędne do realizacji Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Jelcz-Laskowice
i jej jednostek organizacyjnych oraz z budżetów innych partnerów, którzy przystąpią do Programu.
4. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jelcz- Laskowice oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób i będzie podlegał aktualizacji.
5. Podmioty oraz instytucje, o których mowa § 3 ust. 2 informują mieszkańców Gminy Jelcz- Laskowice
o realizacji Programu w miejscu realizacji uprawnień, umieszczając, w widocznym miejscu napis o treści:
TUTAJ HONORUJEMY „JELCZAŃSKO-LASKOWICKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.
§ 5. 1. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jelczu-Laskowicach.
2. Karta wydawana jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach.
3. Zasady przyznawania, wydawania, korzystania z Karty, zakres informacji, jakie mają być zawarte
we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, wzór Karty określa ustawa wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przedstawia Radzie Miejskiej
w Jelczu-Lasowicach informację o realizacji programu za poprzedni rok najpóźniej do 31 marca po upływie
danego roku budżetowego.

