Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 27 ust. 1 i 2,
art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1832 z późn. zm.), po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej
w Jaworznie z 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się program pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna, którego Regulamin stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Traci moc uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna na terenie Gminy Miasta
Jaworzna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia....................2019 r.
REGULAMIN PROGRAMU JAWORZNICKA RODZINA WIELODZIETNA
§1
1. Program pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna, zwany dalej Programem, jest elementem
polityki prorodzinnej realizowanej przez Gminę Miasta Jaworzna.
2. Program ten skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta
Jaworzna.
3. Celem Programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku.
4. Realizacja Programu następuje poprzez przyznanie jego adresatom uprawnień polegających
na korzystniejszym od ogólnie obowiązującego dostępie do towarów, usług lub innych form
działalności.
§2
1. Prawo do korzystania z Programu przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Miasta Jaworzna
posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny przyznaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny.
2. Środkiem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny.
3. Członków rodziny wielodzietnej z terenu Miasta Jaworzna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach
numeru Karty Dużej Rodziny stanowiących identyfikator danej gminy, którym dla Miasta Jaworzna są
następujące cyfry: 246801 1 .
§3
1. W Programie mogą uczestniczyć podmioty oferujące przyznanie uprawnień, o których mowa
w § 1 ust. 4.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest porozumienie
zawarte pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna i danym podmiotem, określające zakres uprawnień
przyznanych adresatom Programu.
3. Aktualny wykaz podmiotów uczestniczących w Programie, umieszcza się na miejskiej stronie
internetowej w zakładce „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”.
4. Podmioty uczestniczące w Programie, mają prawo do umieszczania przy wejściu do obiektu,
w witrynach, punktach kasowych i swoich materiałach promocyjnych, informacji o przystąpieniu
do Programu.
5. Koszty realizacji Programu ponoszą podmioty uczestniczące w Programie.
§4
1. Zakres uprawnień adresatów Programu wynika z porozumień, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. Aktualny wykaz uprawnień adresatów Programu umieszcza na miejskiej stronie internetowej
w zakładce „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1832 z późn. zm.) rada gminy może uchwalić samorządowy program przyznający uprawnienia
członkom rodzin wielodzietnych. Po raz pierwszy Program pod nazwą Jaworznicka Rodzina
Wielodzietna został wprowadzony przez Radę Miejską w Jaworznie w 2013 r.
Nowelizacja Karty Dużej Rodziny przyjęta ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), poszerzyła katalog osób
uprawnionych do zwolnień i ulg o osoby, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
bez względu na ich wiek. W związku z powyższym zasadnym jest aby również Program
„Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej” został poszerzony o ten katalog osób.
Realizacją Programu „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna” oraz ustawowego Programu „Karta Dużej
Rodziny” zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Ogółem do końca 2018 r. karty „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej” zostały wydane dla 4376 osób
natomiast Karty Dużej Rodziny otrzymało 4160 osób.
Szacuje się, że w wyniku zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą, ok. 1000 osób zostanie dodatkowo
objętych Programem „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej”.
Nowelizacja przedmiotowej uchwały ma charakter porządkowy i jej przyjęcie nie wiąże się
z koniecznością zabezpieczenia w budżecie miasta dodatkowych środków finansowych oraz
nie powoduje wzrostu zatrudnienia w administracji.

Jaworzno, 10 lipca 2019 r.
Opracował: Naczelnik Wydziału Zdrowia - Małgorzata Helbin-Więcek
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