
 

 

UCHWAŁA NR 706/LXIII/2014 

RADY MIASTA JAROSŁAWIA 

z dnia 24 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” na terenie miasta Jarosławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) 

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” na terenie miasta Jarosławia. 

§ 2. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć program „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”, 

2) Dużej Rodzinie - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkującą pod wspólnym adresem na terenie 

miasta Jarosławia, składającą się z rodziców, rodzica lub opiekuna posiadającą na utrzymaniu troje lub 

więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub 

studiuje; dużą rodziną w rozumieniu uchwały są także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka jako 

formy rodzinnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie rodzinnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), 

3) Dziecku uprawnionym do korzystania z programu – należy przez to rozumieć dziecko własne, 

małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub 

dziecko znajdujące się pod opieką prawną, do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 18 lat lub 

25 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim, 

4) Karcie – należy przez to rozumieć imienny dokument uprawniający do uczestnictwa w programie 

„Jarosławska Karta Dużej Rodziny”, nazwany Jarosławską Kartą Dużej Rodziny, 

5) Jednostce organizacyjnej Miasta – należy przez to rozumieć również samorządowe instytucje kultury, 

których organizatorem jest Miasto Jarosław, żłobki, przedszkola, MOSiR, a także miejskie spółki, których 

właścicielem jest Miasto Jarosław, 

2. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

zamieszkujących na terenie miasta Jarosławia. 

§ 3. Program jako element polityki społecznej realizowanej przez Miasto ma na celu: 

1. Promowanie modelu dużej rodziny. 

2. Wzmocnienie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych. 

3. Wspieranie dużej rodziny w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań jej członków. 
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4. Zwiększenie ilości mieszkańców i stymulowanie rozwoju Miasta. 

§ 4. Cele programu będą realizowane w szczególności poprzez: 

1. Zwiększenie dostępu do usług oświatowych, dóbr kultury, sportu i rekreacji, świadczeń opiekuńczych 

realizowanych w żłobkach publicznych, a także dopłaty w zakresie biletów miesięcznych MZK oraz w zakresie 

dopłat za odbiór odpadów komunalnych. 

2. Promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo 

z samorządem Miasta, oferujących usługi i handel oraz  dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 

3. Uwzględnienie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach 

i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami i pracodawcami. 

4. Budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu decyzji korzystnych dla 

rozwoju rodzin. 

§ 5. 1. Uprawnienie do korzystania z programu nabywa osoba, na rzecz której wydano Kartę. 

2. Ustala się opłatę za świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym realizację podstawy 

programowej, obejmujące zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze dla dziecka z Dużej Rodziny 

posiadającego Kartę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 0 zł. 

3. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka z Dużej Rodziny posiadającego kartę w publicznym 

żłobku (oddziale żłobkowym) do 10 godzin dziennie w wysokości 0 zł. 

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w przypadku pobierania jednorazowych opłat za wstęp na krytą 

pływalnię, pływalnię sezonową i lodowisko, wpisowe lub podobne, zobowiązany jest uwzględnić w cenniku 

cenę 1 zł brutto dla dzieci z rodzin posiadających Kartę. To samo dotyczy ceny dla dorosłego opiekuna dzieci, 

korzystającego ze wstępu wraz z dziećmi i posiadającego Kartę. 

5. Jednostki organizacyjne Miasta w przypadku pobierania opłat stałych, w tym miesięcznych lub rocznych, 

za uczestnictwo w zajęciach dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty, kołach 

zainteresowań i tym podobnych, zobowiązane są uwzględnić przy określaniu wysokości takich opłat cenę  

1 zł brutto dla członków Dużej Rodziny posiadających Kartę. 

6. Przepis ust. 5 dotyczy także innych jednostek organizacyjnych, jeśli wstęp dotyczy przedsięwzięcia, 

imprezy lub zadania, realizowanego z udziałem finansowych środków Miasta. 

7. Zapewnia się rodzicom i opiekunom prawnym w Dużych Rodzinach dopłatę do biletów miesięcznych 

MZK w wysokości do 50% ceny biletu. 

§ 6. 1. Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz 

organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje 

lub świadczenia dla Dużych Rodzin. 

2. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie deklaracji 

złożonej przez zainteresowany podmiot lub zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta. 

§ 7. 1. Środki na promocję i realizację programu, pokrywane są z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław. 

2. Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawi Radzie Miasta Jarosławia informację o realizacji programu za 

poprzedni rok do dnia 31 marca roku następnego. 

§ 8. 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 5 niniejszego 

programu, wprowadza się kartę pn. „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”. 

2. Kartę „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” będzie otrzymywał każdy członek Dużej Rodziny, na 

podstawie złożonego wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, począwszy od 1 czerwca 2014 r. 

3. Wzór Karty, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz procedurę ich wydawania określi Burmistrz 

Miasta Jarosławia w drodze zarządzenia. 

§ 9. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jarosławia do podjęcia inicjatywy, w celu dokonania zmian aktów 

prawa miejscowego. 
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2014 r. 

  

  

 

 Przewodniczący  

Rady Miasta Jarosławia 

 

 

mgr Jarosław Pagacz 

. 
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