
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXVIII/651/2013 

RADY GMINY CHEŁMIEC 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Chełmiec programu „Chełmiecka rodzina 5+" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, 16, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Chełmiec 

uchwala:  

§ 1. 1. Wprowadza się do realizacji na terenie gminy Chełmiec program „Chełmiecka rodzina 5+”, zwany 

dalej „Programem”.  

2.  Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych – bez względu na posiadany przez nie dochód, rodzin 

zastępczych – bez względu na liczbę dzieci, będących mieszkańcami gminy Chełmiec.  

3. Ilekroć jest w Programie mowa o rodzinie:  

1) wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie gminy Chełmiec, składającą się 

z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 roku 

życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej 

jedno z dzieci jest dzieckiem wspólnym;  

2) zastępczej należy przez to rozumieć formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), zamieszkałej na terenie gminy Chełmiec; 

4. Program ma na celu:  

1) wspieranie rodzin, o których mowa w ust. 3 oraz poprawę warunków ich życia;  

2) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin, o których mowa w ust. 3;  

3) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1). 

§ 2. Cele Programu określone w §1 ust. 4 uchwały realizowane będą poprzez:  

1) umożliwienie rodzinom, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1), 2) zakupu biletów wstępu z 50% ulgą na płatne 

zajęcia oraz imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminne jednostki organizacyjne kultury 

i sportu,  

2) umożliwienie rodzinom, o których mowa w §1 ust. 2 skorzystania z 30% (dla rodzin posiadających 

4 dzieci), 40% (dla rodzin posiadających 5 i 6 dzieci), 50% (dla rodzin posiadających 7 i więcej dzieci) 

zniżki od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalanej na podstawie metody, 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 grudnia 2013 r.

Poz. 7771



o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U z 

2012 r. poz. 391, z późn. zm.), tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;  

3) stworzenie możliwości przystąpienia do programu innym jednostkom i instytucjom  publicznym, 

podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą, klubom sportowym, organizacjom 

pozarządowym, w celu sprzedaży przez nie dóbr oraz świadczenia usług na rzecz osób i rodzin objętych 

programem, na określonych przez nie preferencyjnych warunkach, określonych w odrębnym porozumieniu 

zawartym pomiędzy nimi a gminą Chełmiec. 

§ 3. Potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §2 uchwały stanowi karta 

„Chełmiecka rodzina 5+”.  

§ 4. Regulamin karty programu „Chełmiecka rodzina 5+” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawiane będzie Radzie Gminy 

Chełmiec raz do roku, nie później niż do 30 czerwca roku następnego.  

§ 6. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie 

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmiec promującej założenia niniejszej uchwały, informującej 

o wykazie ulg adresowanych do rodzin wymienionych w §1 ust. 2 niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chełmiec.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 

 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/651/2013  

Rady Gminy Chełmiec  

z dnia 16 grudnia 2013 r.  

 

Regulamin karty programu „Chełmiecka rodzina 5+”  

1.  Program „Chełmiecka rodzina 5+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych – bez względu na 

posiadany przez nie dochód, rodzin zastępczych – bez względu na liczbę dzieci, będących mieszkańcami 

Gminy Chełmiec.  

2.  Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania przez członków rodzin wielodzietnych z ulg i preferencji 

dostępnych w ramach Programu wprowadza się Kartę Chełmieckiej Rodziny 5+, dalej nazywaną Kartą, której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

3.  Kartę wydaje się na wniosek rodzica złożony w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 

Chełmiec na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.  

4.  Karta jest dokumentem imiennym i nie może być udostępniana innym osobom.  

5.  Karta ważna jest za okazaniem dokumentu tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka 

nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i dokumentem 

potwierdzającym jego tożsamość.  

6.  Karta jest ważna przez okres do dwóch lat od daty jej wydania, z zastrzeżeniem §5  regulaminu. 

O przedłużenie Karty można wystąpić nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu jej ważności, w trybie 

określonym w pkt 3.  

7.  Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w pkt 3, przez Urząd Gminy Chełmiec zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
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8.  Karta wydawana jest bezpłatnie dla każdego członka rodziny określonej w pkt 1, po pozytywnej 

weryfikacji wniosku, o którym mowa w pkt 3, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. Karty może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku.  

9.  Z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu może skorzystać zarówno cała rodzina jak 

i poszczególni jej członkowie oddzielnie.  

10.  Fakt zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu Gminy 

Chełmiec. Wraz ze zgłoszeniem można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do regulaminu. Wydanie duplikatu Karty następuje po uiszczeniu kosztów jego wystawienia 

w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).  

11.  W przypadku wygaśnięcia uprawnień do korzystania z Karty lub znalezienia Karty uprzednio 

zgłoszonej jako zagubiona, Kartę taką należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Gminy Chełmiec.  

12. Warunkiem skorzystania ze zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest:  

a) Złożenie przez podatnika posiadającego kartę „Chełmiecka rodzina 5+”  stosownego wniosku o udzielenie 

ulgi ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) w terminie od pierwszego dnia 

miesiąca w którym jest płatna poszczególna rata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 

płatności danej raty. Wniosek do każdej raty należy składać oddzielnie. (Przykładowo jeśli termin raty 

przypada na 15 marca to wniosek należy złożyć w terminie od 01 marca do dnia 15 marca). W przypadku 

wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy złożyć nowy wniosek o udzielenie ulgi w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.  

b) Zapłata pozostałej części raty w terminie płatności. 

13.  Kwoty z tytułu ulgi w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dla 

podatników nieodpłatne świadczenie i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych w myśl ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

14.  Nienależnie pobrana ulga podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jej 

zwrotu na rachunek Urzędu Gminy Chełmiec. Nie wpłacona dobrowolnie nienależnie pobrana ulga podlega 

dochodzeniu w trybie egzekucji administracyjnej.  

15.  Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, instytucja lub firma, która włączy się do 

współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i preferencji w świadczonych 

przez siebie usługach na rzecz członków rodzin legitymujących się Kartą.  

16.  Partner przystępuje do Programu na podstawie zgłoszenia złożonego do Urzędu Gminy Chełmiec 

zawierającego: nazwę i adres siedziby partnera, jego numer NIP, opis zakresu prowadzonej działalności, 

proponowane ulgi i preferencje świadczone w ramach Programu oraz adres miejsca ich świadczenia (jeżeli jest 

inny jak adres siedziby partnera), osobę do kontaktu z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail. Zgłoszenia 

można dokonać również w formie elektronicznej na adres urzad@chelmiec.pl. W tym samym trybie następuje 

aktualizacja oferty partnera.  

17.  Zamieszczenie informacji na stronie www.chelmiec.pl o honorowaniu Karty przez partnera jest 

potwierdzeniem dostępności stosowanych przez niego ulg i preferencji dla uprawnionych członków rodzin.  

18.  Partner zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Gminy Chełmiec w terminie do 31 stycznia danego 

roku informacji o liczbie udzielonych przez niego ulg i preferencji sporządzonej według stanu na 31 grudnia 

roku poprzedniego. Informację można wysłać również w formie elektronicznej na adres urzad@chelmiec.pl.  

19.  Urząd Gminy Chełmiec nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i preferencje oferowane przez partnera 

w ramach Programu.  

20. Partner występuje z Programu na podstawie oświadczenia złożonego do Urzędu Gminy Chełmiec. 

Oświadczenie można złożyć również w formie elektronicznej na adres urzad@chelmiec.pl. Usunięcie oferty 

partnera z katalogu ulg i preferencji następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu programu  

Karta „Chełmiecka Rodzina 5+” 

     

 

WZÓR Karty Chełmieckiej Rodziny 5+ 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu programu  

Karta „Chełmiecka Rodzina 5+”  

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:  

 

adres zameldowania: 

 ulica:  

 kod pocztowy:  

 gmina:  

 Telefon/e-mail:  

URZĄD Gminy Chełmiec 

      ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec  

      tel.: 18 414 56 50  

      fax: 18 443 04 61  

 

WNIOSEK O WYDANIE Karty „Chełmiecka Rodzina 5+” 

 

Wnoszę o wydanie Karty „Chełmiecka Rodzina 5+” uprawniającej członków mojej rodziny do  

korzystania z ulg i preferencji dostępnych w ramach programu wprowadzonego Uchwałą Nr …………. 

Rady Gminy Chełmiec z dnia ........................ 2013r. w sprawie wprowadzenia w życie programu  

„Chełmiecka Rodzina 5+”.  

 

Moja rodzina wspólnie zamieszkuje na terenie Gminy Chełmiec oraz składa się z następujących osób: 

1. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko wnioskodawcy, PESEL 

2. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, małżonka wnioskodawcy 

3. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

4. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

5. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

6. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

7. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

8. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 
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9. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

10. ________________________________________________________________________  

 imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 

Załączniki: 

1. dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (zaświadczenie, legitymacja lub inny dokument) 

w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia;  

2. kopie postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (oryginał do wglądu) 

w przypadku rodzin zastępczych.  

 Oświadczam, że dane wskazane w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz jestem świadomy 

odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Gminy 

Chełmiec na potrzeby realizacji programu Karty „Chełmiecka Rodzina 5+”.  

 

_________________________________            _________________________________  

         data podpis wnioskodawcy  

Potwierdzam odbiór _____ Kart uprawniających do korzystania z programu „Chełmiecka rodzina 5+” 

Karta Rodziny o numerach:  

 1 _______________  

 2 _______________  

 4 _______________  

 5 _______________  

 6 _______________  

 7 _______________  

 8 _______________  

 9 _______________  

 10 ______________  

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem programu „Chełmiecka rodzina 5+” i akceptuję  

 _____________________________________________  

 data i podpis osoby uprawnionej do odbioru Karty / Kart  
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Wykazu numerów kart osób korzystających z programu „Chełmiecka Rodzina 5+” 

Adres nieruchomości: …............................................................................................................................  

…......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

  

L.p. Numer karty programu „Chełmiecka Rodzina 5+” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…......................................................  
data  

…......................................................  
podpis 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu programu  

Karta „Chełmiecka Rodzina 5+” 

 

 

 

Imię i Nazwisko:  Chełmiec, dn. ……………  

 ………………………………  

 Adres zamieszkania:  

 ……………………………….  

 Telefon:  

 ……………………………….  

 

Wójt Gminy Chełmiec 

 

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

raty: ……………(należy wpisać numer raty: I, II, III lub IV)  związku  

z posiadaniem karty „Chełmiecka rodzina 5+” o numerze:………………….. (wpisać numer karty). 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem podatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości położonej pod adresem :  

 …………………………………………………………………………………………………..  

Oświadczam, że ilość osób zamieszkałych pod podanym wyżej adresem zgłoszona  

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie 

(w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych należy złożyć nową deklarację). 

 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej grożącej za składanie 

fałszywych zeznań,  wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w brzmieniu: „Kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na  podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

         ……………….    

        (podpis wnioskodawcy)   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Bieniek 
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