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UCHWAŁA NR LVIII/661/2013
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r., poz.
594 ze zm.), w zw. z Uchwałą Nr VII/74/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+ oraz Programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiegio 2007+, uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. program działań na rzecz rodzin wielodzietnych,
zwany Programem „Karta Dużej Rodziny”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) karcie - rozumie się przez to „Kartę Dużej Rodziny”, czyli dokument uprawniający członków rodziny
wielodzietnej do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz partnerów,
którzy przystąpili do Programu „Karta Dużej Rodziny”;
2) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę składającą się z rodziców/rodzica,
posiadających/-ego 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, zaś w przypadku dzieci
niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, w tym rodzinę zastępczą.
§ 3. 1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących pod wspólnym adresem na
terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Karta Dużej Rodziny” przez rodziny wielodzietne będzie
karta pn.: „Karta Dużej Rodziny”.
3. Logo Programu „Karta Dużej Rodziny”, Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Karty
Dużej Rodziny” oraz jej wzór wprowadzony zostanie w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku.
§ 4. Program jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez samorząd Miasta Gorzowa Wlkp.
i ma na celu:
1) umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej rodziny
wielodzietnej;
2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
3) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
4) zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług opiekuńczych
i edukacyjnych;
5) zwiększenie dostępności rodzin wielodzietnych do oferty sportowo-kulturalno-edukacyjnej miasta;
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6) promocję rodzin wielodzietnych oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji;
7) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych,
8) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży, wychowującej się w rodzinach
wielodzietnych;
9) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
§ 5. Cele Programu „Karta Dużej Rodziny” określone w § 4 niniejszej uchwały będą realizowane poprzez:
1) zwiększanie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez
jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo
z samorządem Miasta Gorzowa Wlkp. oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe
i rekreacyjne;
3) uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, programach
i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta Gorzowa Wlkp. we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
4) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie
decyzji dla rozwoju rodzin wielodzietnych;
5) organizację konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych,
i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę rodzin wielodzietnych;

edukacyjnych

6) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin
wielodzietnych;
7) rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności twórczych,
sportowych, artystycznych oraz lingwistycznych członków rodzin wielodzietnych.
§ 6. 1. Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały
będzie zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulg i zniżek polegających na umożliwianiu, m.in. zakupu biletów
wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie (bezpłatnie lub
ulgowo) oraz umożliwienie ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty niepowiązane
strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Wykaz ulg i zniżek dla uczestników Programu przedstawia Katalog Przysługujących Ulg i Zniżek,
aktualizowany na bieżąco, który będzie określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta.
3. W roku 2013 wykaz ulg i zniżek określi zarządzeniem Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., nie później niż
do 31 grudnia.
§ 7. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie rozpowszechnienie idei
Programu w mediach oraz na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 8. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie do 30 maja
każdego roku sprawozdanie z funkcjonowania Programu „Karta Dużej Rodziny”.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

