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UCHWAŁA Nr XXXIII/389/13
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Programu „Nowodworska Karta Familijna”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki Program „Nowodworska Karta Familijna”
będącym jednym z elementów polityki społecznej realizowanej przez samorząd. Uprawnionymi do wzięcia
udziału w programie i uzyskania przedstawionych w nim ulg są członkowie rodzin wielodzietnych na terenie
miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Celem programu jest wspieranie i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
§ 2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Bisialski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/389/13
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 września 2013 r.
Program „Nowodworska Karta Familijna”
§ 1. Cele programu
Program „Nowodworska Karta Familijna” jest jednym z elementów polityki społecznej realizowanej przez
samorząd. Uprawnionymi do wzięcia udziału w programie i uzyskania przedstawionych w nim ulg są
członkowie rodzin wielodzietnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Celem programu jest wspieranie
i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
§ 2. Zakres działania programu
Program „Nowodworska Karta Familijna”, realizowany będzie poprzez:
1. zwiększenie osobom wymienionym w § 3 niniejszego programu, zamieszkałym na terenie miasta Nowy
Dwór Mazowiecki dostępności do dóbr kultury i sportu zarządzanych przez jednostki budżetowe, zakłady
budżetowe i samorządowe instytucje kultury miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz wsparcie w procesie
wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących,
2. opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg adresowanych do osób wymienionych w §1 niniejszej
uchwały, w jednostkach oferujących dobra kulturalne, sportowe i inne, korespondujące z założeniami
programu, nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
3. opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg adresowanych do osób wymienionych w § 1 niniejszej
uchwały, wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki;
§ 3. Uczestnicy programu
1. Program „Nowodworska Karta Familijna” skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. W przypadku udziału w programie nie brane jest pod uwagę
kryterium dochodowe.
2. Poprzez „Rodzinę Wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Nowego Dworu
Mazowieckiego, składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.
§ 4. Instrumenty umożliwiające realizację celów
1. Zapewnienie osobom wymienionym w pkt. 1 ulgi w wysokości 50% obejmującej płatną ofertę
Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 50%.
2. Pozyskiwanie partnerów programu w postaci podmiotów prowadzących na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki działalność gospodarczą, którzy wprowadzą ulgi skierowane do rodzin biorących udział
w programie. Przystąpienie do programu następuje po wypełnieniu i złożeniu przez partnera programu
deklaracji określającej zakres i wysokość oferowanego w ramach programu rabatu. Wzór deklaracji
obowiązującej w danym roku określony jest stosownym zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Lista partnerów biorących udział w programie dostępna jest na stronie internetowej
www.nowydwormaz.pl oraz innych materiałach promocyjnych programu.
§ 5. Informacje dodatkowe
1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §4 programu wprowadza
się kartę „ Nowodworska Karta Familijna”.
2. Wzór karty „Nowodworska Karta Familijna”, obowiązujący w danym roku określany jest stosownym
zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Karta „Nowodworska Karta Familijna” będzie wydawana od 2013 roku. Ważność karty upływa 31 grudnia
każdego roku, w którym będzie realizowany program.
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4. Kartę „Nowodworska Karta Familijna” będzie otrzymywał każdy członek zamieszkałej na terenie Nowego
Dworu Mazowieckiego rodziny wielodzietnej na podstawie formularza, obowiązującego w danym roku,
którego wzór zostanie określony stosownym zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
5. Karta „Nowodworska Karta Familijna” zawiera imię, nazwisko i adres uprawnionego i jest ważna wyłącznie
z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego lub z dokumentem potwierdzającym tożsamość
rodzica osoby uprawnionej.
§ 6. Udział w programie
1. Uzyskanie karty „Nowodworska Karta Familijna” odbywać się będzie na wniosek rodzica lub opiekuna
prawnego po wypełnieniu i złożeniu formularza w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.
Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku.
2. Potwierdzeniem faktu przyznania ulg dla uprawnionych, wymienionych w pkt. 1 niniejszego regulaminu
jest naklejka informująca o honorowaniu karty „Nowodworska Karta Familijna” umieszczana w witrynach
lokali partnerów współpracujących z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie realizacji programu
„Nowodworska Karta Familijna”.
3. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za ofertę dodatkową zapewnioną przez
partnerów programu „Nowodworska Karta Familijna”.

