
UCHWAŁA NR IV/40/19
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art.27 i art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1832 i poz 1428, z 2018 r. poz. 1544, poz. 1669 i poz. 2432), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów rodzin 
wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienia im pełnego korzystania z dóbr 
sportowych, kulturalnych i innych, Gmina Miejska Dzierżoniów wprowadza program działań
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny".

2. Podstawowymi celami programu są:

1) kształtowanie postaw prospołecznych oraz tworzenie i doskonalenie wsparcia dla rodziny oraz usprawnienie 
funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez tworzenie programów, które to wynikają ze Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Dzierżoniowskiego Programu 
Wspierania Rodziny,

2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku i kreowanie 
świadomości społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów jej postrzegania,

3) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się 
w tych rodzinach dzieci,

4) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć program pn. "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny".

2) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3) Karcie - należy przez to rozumieć środek identyfikujący członka rodziny wielodzietnej w formie określonej 
art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, potwierdzający uprawnienia do korzystania 
przez jej posiadaczy z ulg i zwolnień oferowanych przez uczestniczących w programie partnerów.

4) Partnerze – należy rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów, inne instytucje 
publiczne oraz firmy, przedsiębiorców, organizacje, którzy zaoferują ulgi i zniżki przeznaczone
dla posiadaczy Karty.

§ 3. Program obejmuje:

1) wprowadzenie systemu zniżek lub ulg dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z dóbr kultury, sportu 
rozrywki, usług publicznych oraz zaoferowanych ulg i zniżek przez Partnerów, którzy wyrazili chęć 
przystąpienia do Programu,

2) wykorzystanie dostępnych form promocji w celu zaangażowania do udziału w programie Partnerów,

3) budowanie klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji służących 
rozwojowi rodziny,

4) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach i działaniach 
podejmowanych przez Gminę Miejską Dzierżoniów samodzielnie, jak i we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami,

5) inicjowanie badań dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych.
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§ 4. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy 
Miejskiej Dzierżoniów, którym przysługuje prawo do posiadania Karty przyznanej na podstawie ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny.

2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta.

3. Regulamin korzystania w Gminie Miejskiej Dzierżoniów z wprowadzonych uprawnień w ramach 
Programu, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Karta, w związku z realizacją Programu uprawnia do korzystania z ulg i zniżek zaoferowanych przez 
uczestniczących w programie Partnerów.

2. Partnerzy mają prawo posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych i informacyjnych, 
znakiem „Tu skorzystasz z uprawnień w ramach Programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

3. Katalog ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych będzie podawany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie oraz w „Gońcu dzierżoniowskim”.

§ 6. Realizatorami zadań będą:

1) komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,

2) Partnerzy Programu.

§ 7. Do 30 czerwca każdego roku Burmistrz Dzierżoniowa przedstawi Radzie Miejskiej Dzierżoniowa 
roczne sprawozdanie z realizacji Programu.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/244/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2017 r.
poz. 3613) zmieniona Uchwałą Nr XLIII/319/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 marca 2018 r.  
(Dz.Urz.Woj.Dol. z 2018 r. poz. 1574).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kowalczyk
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Załącznik do uchwały Nr IV/40/19

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Regulamin korzystania w Gminie Miejskiej Dzierżoniów z wprowadzonych uprawnień w ramach 
Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania w Gminie Miejskiej Dzierżoniów z wprowadzonych uprawnień 
w ramach lokalnego programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” zwanego dalej „Programem”, na 
podstawie „Karty Dużej Rodziny” zwanej dalej „Kartą”.

2. Karta potwierdza uprawnienia do korzystania przez jej posiadaczy z ulg i zwolnień
oferowanych przez uczestniczących w programie Partnerów.

3. Karta przyznaje uprawnienia w ramach lokalnego programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

4. Rodzinę wielodzietną stanowi rodzina zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
i o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 2.
Zasady przyznawania i wydawania Karty

1. Zasady przyznawania i wydawania Karty określa ustawa.

2. Wzór Karty oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. 
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegołowego zakresu 
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, zwany dalej 
„rozporządzeniem”.

3. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Miejskiej Dzierżoniów identyfikuje się po 
7 pierwszych cyfrach Karty stanowiących identyfikator danej gminy ustalony w załączniku
nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. 
Identyfikatorem Gminy Miejskiej Dzierżoniów są następujące cyfry: 0202021.

4. Karta może być przyznana członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie Karty.

5. Wniosek o przyznanie Karty wydawany jest w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w Biurze Obsługi 
Klienta (Stanowisko A), albo można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

6. Wniosek o przyznanie Karty składa się w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w Biurze Obsługi Klienta 
(Stanowisko A) lub elektronicznie zgodnie z art. 9 ustawy.

7. O przyznaniu uprawnień w ramach lokalnego Programu, wnioskodawca zostanie powiadomiony 
pisemnie.

8. O odmowie przyznania uprawnień w ramach Programu, wnioskodawca zostanie powiadomiony
na zasadach określonych w ustawie.

9. Okres na jaki zostaje wydana Karta reguluje ustawa, natomiast dane jakie zawiera reguluje 
rozporządzenie.

10. Karta potwierdzająca uprawnienia w ramach Programu wydawana jest w Urzędzie Miasta  
w Dzierżoniowie.
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11. Przypadki zmiany danych zawartych w Karcie lub przypadki utraty lub zgubienia Karty reguluje ustawa.

12. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień
do korzystania z Karty z jednoczesnym jej zwrotem.

Rozdział 3.
Zasady korzystania z Karty na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie otrzymanej Karty w ramach Programu możliwe jest wyłącznie 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego 
dokument potwierdzający tożsamość. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z Karty 
wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

2. Dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego może być dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację 
osoby.

3. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zwolnień wskazanych 
w opublikowanym wykazie.

4. Na żądanie Partnerów oferujących ulgi i zwolnienia wskazane w wykazie, użytkownik Karty 
zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, z zastrzeżeniem ust. 1. 
Nieokazanie wymaganych dokumentów będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających 
z Karty.

5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub jej zniszczeniem.

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom. W przypadku 
posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, Partner Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją 
do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie celem wyjaśnienia.

7. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty, użytkownik Karty lub w jego imieniu 
wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie.

Rozdział 4.
Uwagi końcowe

1. W przypadku znalezienia Karty należy zwrócić ją do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie.

2. Wnioskodawca przy odbiorze Kart zostanie poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach przez 
przekazanie wykazu ulg i zniżek.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Dzierzoniowa w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska
Karta Dużej Rodziny".

1.Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały.

Przyjęcie projektu uchwały Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej
Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej
Rodziny" ma na celu dostosowanie prezepisów prawa miejscowego do zmian ustawowych poprzez
ustanowienie tekstu jednolitego niniejszej uchwały.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny.

Aktualnie obowiązuje Uchwała Nr XXXVI/244/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 sierpnia
2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” zmieniona Uchwałą
Nr XLIII/319/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 marca 2018 r. ustanawiająca program jako zadanie
własne gminy. Na gruncie uchwały wprowadzono Regulamin korzystania w gminie
z wprowadzonych uprawnień w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

Obecnie przyjmowana uchwała stanowi dostosowanie zapisów do zmiany w przepisach prawa
tj. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której zmiany weszły w życie
od 1 stycznia 2019 r.

3. Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.

Wymóg zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów aktu prawa miejscowego do aktów
ustawowych, gdzie każada zmiana w programie rządowym generuje konieczność dostosowania zapisów
programu lokalnego do zmieniającego się prawa.

W obecnie przyjmowanej uchwale została uwzględniona zmiana w § 2 pkt. 3 wprowadzona Uchwałą
Nr XLIII/319/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 marca 2018 r., dotycząca wprowadzenia Karty
Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej
Rodziny - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,
w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice
i małżonkowie, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci
w chwili składania wniosku.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu Gminy.

Na realizację programu rządowego Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz w związku
z tym, że w ramach programu lokalnego jest wykorzystywany wzór karty ogólnopolskiej, nie będą
ponoszone wydatki związane z drukiem kart.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

1) Wewnętrzni: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Biuro Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2) Zewnętrzni: Wojewoda Dolnośląski.

Zastępca Burmistrza

Dorota Pieszczuch

Uchwalony Strona 5




