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UCHWAŁA Nr XLVII/39/14
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i 509), w związku z uchwałą Nr XXVII/103/12 Rady Miejskiej
Grudziądza z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w gminie-miasto
Grudziądz na lata 2012-2014”, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” obowiązujący na terenie gminy – miasto
Grudziądz, stanowiący załącznik do uchwały.

1)
2)
3)
4)

§ 2. Prezydent Grudziądza w drodze zarządzenia ustali:
Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny”;
Wzór deklaracji przystąpienia do Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”;
Wzór wniosku o wydanie „Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny”;
Wzór „Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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załącznik
do uchwały nr XLVII/39/14
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Program „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
§ 1. Rada Miejska Grudziądza, uznając za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz rodzin
wielodzietnych, przyjmuje Program „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”, zwany dalej „Programem”.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę
zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie gminy-miasta Grudziądz składającą się z rodziców (opiekunów
prawnych lub faktycznych) lub rodzica (opiekuna prawnego lub faktycznego) mających na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę
w trybie dziennym do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzinę
zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą z terenu gminy-miasta Grudziądz. Do
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie
wychowującego własne dziecko/dzieci.
§ 3. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych i ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;
2) wzmacnianie funkcji rodziny wielodzietnej oraz poprawę jej sytuacji, a także przeciwdziałanie jej
wykluczeniu;
3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
§ 4.1. Cele wskazane w § 3 realizowane są poprzez promocję i koordynację systemu ulg i dodatkowych
świadczeń przyznawanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu.
2. Do udziału w Programie mogą przystąpić podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie
działalności i realizowanych usług wyrażą wolę stosowania ulg, zwolnień, preferencji bądź dodatkowych
świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych.
3. Przystąpienie podmiotów, o których mowa w ust. 2 do realizacji Programu, wymaga złożenia deklaracji
przystąpienia do Programu.
§ 5. Program jest realizowany poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju dóbr, w szczególności
w zakresie:
1) usług;
2) kultury;
3) sportu i rekreacji.
§ 6.1. Potwierdzeniem uprawnień rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu jest „Grudziądzka Karta
Dużej Rodziny”, zwana dalej „Kartą”.
2. Karta wydawana jest na okres 12 miesięcy.
3. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej.
4. Karta zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z Programu, numer oraz termin
ważności i jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego lub dokumentem
potwierdzającym tożsamość rodzica lub opiekuna faktycznego lub prawnego osoby uprawnionej.
§ 7. Karta wydawana jest na wniosek:
1) rodzica dziecka, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego;
2) pełnoletniego członka rodziny;
3) osoby sprawującej pieczę zastępczą.
§ 8.1. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz katalog ulg, zwolnień, preferencji
i dodatkowych świadczeń przyznanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu, zostanie podany do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu na stronie www.bip.grudziadz.pl oraz na stronie internetowej miasta Grudziądza
www.grudziadz.pl w zakładce „Polityka społeczna”.
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2. Prezydent Grudziądza do dnia 30 kwietnia każdego roku przedłoży Radzie Miejskiej Grudziądza
informację z realizacji Programu za rok ubiegły.

