
UCHWAŁA NR VII/28/2015
RADY GMINY ROZPRZA

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia w Gminie Rozprza Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia 
rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a, art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072 ), art.27, 28 ustawy z dnia 5 grudnia 
2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. : Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy Rozprza, z myślą o wsparciu 
w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, ułatwieniu 
dostępu do kultury, rekreacji i sportu jak również pozostałych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach, 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na 
terenie Gminy Rozprza (także rodzinę zastępczą), w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia 
w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole (do 30 września następującego po końcu roku szkolnego) lub w szkole 
wyższej (do końca roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki), a także bez ograniczeń 
wiekowych dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Rozprza Samorządowy Program, przyznający uprawnienia rodzinom 
wielodzietnym, posługujących się ogólnopolską kartą „Karta Dużej Rodziny” – wydaną na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863).

§ 3. 1. Uchwała niniejsza ma na celu:

a) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,

b) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych,

c) ułatwianie dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.

2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Rozprza, który daje możliwość 
wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej 
wizerunku.

§ 4. 1. Przyznaje się mieszkańcom Gminy Rozprza, którzy posiadają „Kartę Dużej Rodziny” następujące ulgi:

a) zniżkę w wysokości 20 % w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina 
Rozprza, powyżej czasu przekraczającego bezpłatny wymiar godzin (5 godzin),

b) ulgi oferowane przez inne podmioty przystępujące do programu.

2. Podmioty świadczące zniżki oraz inne uprawnienia w ramach niniejszego programu będą posługiwały się 
logiem- załącznik nr 1do niniejszej Uchwały.

3. Uprawnienie do udziału w programie „Karta Dużej Rodziny” potwierdza posiadanie dokumentu 
identyfikującego członka rodziny wielodzietnej „Karta Dużej Rodziny”, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863).

§ 5. Koszt uprawnień udzielonych przez Gminę Rozprza będzie finansowany z budżetu Gminy Rozprza. 
Natomiast koszt uprawnień udzielonych przez podmioty inne niż Gmina Rozprza będzie finansowany ze środków 
własnych podmiotu.

§ 6. 1. Samorządowy Program, przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny” ma 
charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na 
zawarte w swojej ofercie dobra i usługi. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Programu składają do Wójta 
Gminy Rozprza wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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2. Zasady współpracy pomiędzy gminą a podmiotami, które przystąpią do Samorządowego Programu, 
przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”, regulowane będą w drodze 
porozumień zawieranych pomiędzy Wójtem Gminy Rozprza, a podmiotem. Podmiot, z którym zostanie podpisane 
porozumienie, zostaje Partnerem Programu. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Jednostką koordynującą realizację programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy.

§ 8. 1. Promocja działań obejmować będzie ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy.

2. Wykaz partnerów przystępujących do Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia rodzinom 
wielodzietnym ,,Karta Dużej Rodziny” będzie dostępny i na bieżąco aktualizowany na stronach internetowych 
www.rozprza.pl oraz www.opsrozprza.pl

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozprza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gemel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/28/2015

Rady Gminy Rozprza

z dnia 15 czerwca 2015 r.

Logo, które będzie umieszczane na firmach i instytucjach, przyznających uprawnienia i zniżki w ramach 
Samorządowego Programu przyznającego  uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Karta Dużej Rodziny" 
w Gminie Rozprza.

TU HONORUJEMY
KARTĘ DUŻEJ RODZINY
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/28/2015

Rady Gminy Rozprza

z dnia 15 czerwca 2015 r.

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

…………………………………..                                                        /miejscowość i data/

/pieczęć firmowa podmiotu wnioskującego/

/lub dokładne dane: nazwa, adres, telefon/

WójtGminy Rozprza

97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3

Wniosek
o przystąpienie do Samorządowego Programu,

przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”

Uprzejmie informuję/jemy, że wyrażam/y chęć i gotowość do przystąpienia na zasadach partnerstwa do 
Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny” 
w Gminie Rozprza.

W ramach prowadzonej działalności i oferowanych usług deklarujemy następujące uprawnienia i ulgi dla 
rodzin wielodzietnych będących beneficjentami Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia 
rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny ” :

1 ………………………………………………………………………………………………….......................

2 ………………………………………………………………………………………………….......................

3 …………………………………………………………………………………………………….......………

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

…………….………………………………

/podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu/

Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, 97-
340 Rozprza, pok. 3
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/28/2015

Rady Gminy Rozprza

z dnia 15 czerwca 2015 r.

Porozumienie Nr……....
w sprawie przystąpienia do Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia rodzinom 

wielodzietnym ,, Karta Dużej Rodziny’’ w Gminie Rozprza

zawarte w dniu …......................................... r. pomiędzy Gminą Rozprza reprezentowaną

przez Pana Janusza Jędrzejczyka – Wójta Gminy, zwaną dalej Gminą,

a .................................................................................................................................................... z siedzibą 
w ………………………..., ul............................................, reprezentowanym

przez ......................................................................................, zwanym dalej Partnerem.

§ 1. Niniejsze porozumienie zawiera się w celu realizacji Samorządowego Programu, przyznającego 
uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny” Uchwałą Nr ……………… Rady Gminy w Rozprzy 
z dnia …………………… w sprawie wprowadzenia Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia i ulgi 
rodzinom wielodzietnym.

§ 2. Przystępując do realizacji porozumienia Partner umożliwi korzystanie rodzinom wielodzietnym 
zamieszkującym na terenie gminy Rozprza, posiadającym Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Rozprza, 
o cyfrach początkowych numeru karty 1010082, z następujących zniżek/ulg przy zakupie towaru/usługi:

1) …….% zniżki w zakupie/usłudze ………………………………………………………….,

2) …….% zniżki w zakupie/usłudze…………………………………………………………..,

3) …….% zniżki w zakupie/usłudze ………………………………………………………….,

4) …….% zniżki w zakupie/usłudze……………………………………………….…………..

§ 3. 1. Partner oświadcza, że zniżki/ulgi, o których mowa w § 2 będą obowiązywały w jego placówce/kach 
w ………………..…….. przy ul...............................................................

2. Partner umieści w widocznym miejscu w swojej placówce materiały informacyjne oraz logo dotyczące 
Samorządowego Programu, przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”  
dostarczone przez Gminę.

§ 4. Gmina zapewnia promocję Partnera programu poprzez umieszczenie informacji o udzielanych ulgach na 
stronie internetowej Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w wydawanych publikacjach.

§ 5. Partner ma prawo umieszczać informacje o uczestnictwie w Samorządowym Programie, przyznającym 
uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”, w tym o udzielanych zniżkach/ulgach we własnych 
materiałach promocyjno – reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności.

§ 6. Porozumienie zawiera się na okres od ................................. do ……………………. roku/na czas 
nieokreślony.

§ 7. 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera.

2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą kierować wobec siebie żadnych 
roszczeń finansowych.

§ 8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać porozumienie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia.

§ 9. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem……………………………………….

§ 11. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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…………………………..                                                     …………………………………

Partner                                                                                    Wójt Gminy Rozprza

Id: EF08D141-E2AD-45A8-A6C1-4851F803D1FC. Podpisany Strona 2




