Uchwała nr XLI / 442 / 13
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 6 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co
następuje:
§ 1.
Celem Programu jest wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych wychowujących
minimum trójkę dzieci poprzez ułatwienie im dostępu do sportu, kultury, rekreacji i innych
usług, umacnianie modelu rodziny wielodzietnej oraz pomoc w realizacji funkcji rodziny, a
także poprawa warunków życiowych rodzin wielodzietnych.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą i zameldowaną na
pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchy Las (także rodzinę zastępczą), składającą się
z rodziców lub jednego rodzica, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do
ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy
się lub studiuje,
2. „Karcie dużej rodziny” – należy przez to rozumieć dokument wydany członkom rodziny
wielodzietnej,
3. Programie – należy przez to rozumieć Program „Karta dużej rodziny”,
4. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suchy Las.
§ 3.
Do Programu może przystąpić każda rodzina wielodzietna bez względu na kryterium
dochodowe.
§ 4.
Program realizowany będzie przez:
- Urząd Gminy Suchy Las,
- Park Wodny Octopus w Suchym Lesie,
- Centrum Kultury Gminy Suchy Las,
- inne podmioty, które zadeklarują chęć współpracy w ramach Programu.
§ 5.
1. Do Programu przystąpić mogą podmioty – instytucje, firmy handlowe i usługowe,
oferujące preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych.

2. Przystąpienie do Programu następuje na podstawie deklaracji złożonej przez
zainteresowany podmiot i po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy
podmiotem, a Wójtem.
3. Wzór deklaracji i porozumienia określi Wójt.
§ 6.
Wszystkie podmioty uczestniczące w Programie otrzymają jako fakt potwierdzenia
uczestnictwa logo gminy Suchy Las, do zamieszczenia w witrynie sklepu lub przy wejściu do
budynku. Lista podmiotów uczestniczących w programie będzie dostępna na stronach
www.suchylas.pl , a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7.
Posiadanie „Karty dużej rodziny” uprawnia do:
1. korzystania z oferty zajęć Centrum Kultury Gminy Suchy Las z zastosowaniem zniżki - za
jednostkowy bilet ogólny,
2. zakupu ze zniżką biletów jednorazowych do Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie,
3. zniżki w opłacie za udział w półkoloniach organizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej,
4. korzystania z preferencyjnych warunków zaproponowanych przez inne podmioty, według
zasad określonych przez te podmioty.
§ 8.
1. „Karta dużej rodziny” wydawana jest na podstawie złożonego wniosku przez rodzica
(opiekuna prawnego) do Wójta Gminy.
2. Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.
3. „Karta dużej rodziny” wydawana jest na czas określony.
4. Okres ważności karty ustala się w oparciu o postanowienia § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały
dotyczące składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki.
5. Datę ważności karty ustala się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym ustaje jedna
z przesłanek określonych w § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały.
6. Ważność karty wymaga potwierdzenia raz na 12 miesięcy.
7. „Kartę dużej rodziny” otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, wzór „Karty dużej rodziny”, oraz procedury jej
wydawania określi Wójt.
§ 9.
Środki niezbędne na realizację zadań zawartych w § 7 pkt. 1, 2, 3 zabezpiecza się w budżecie
Gminy Suchy Las.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

