
UCHWAŁA NR XXIII/183/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych “Głuszycka 
Karta Dużej Rodziny”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
713) oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. 
zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych “Głuszycka Karta Dużej Rodziny” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Edyta Popek
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Załącznik do Uchwały nr XXIII/183/2020 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZIN WIELODZIETNYCH "GŁUSZYCKA 

KARTA DUŻEJ RODZINY" 

§ 1. 

ADRESACI PROGRAMU 

1. Gminny Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Głuszycka Karta Dużej Rodziny”, zwany 

dalej „Programem”, skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy 

Głuszyca, których członkom przysługuje uprawnienie do uzyskania karty dużej rodziny na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1390 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

2. Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej. 

3. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o: 

1) Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

2) Członku rodziny wielodzietnej – należy przez to rozumieć członka rodziny wielodzietnej, 

zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

3) Karcie - należy przez to rozumieć kartę ogólnopolską regulowaną przepisami ustawy z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

4) Programie – należy przez to rozumieć program gminny program wspierania rodzin 

wielodzietnych "Głuszycka Karta Dużej Rodziny". 

 

§ 2. 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

1. Celami głównymi Programu są: 

1) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, 

2) promocja modelu rodziny wielodzietnej i zastępczej, 

3) zwiększenie poziomu aktywności rodzin, 

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

5) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej. 

2. Cele określone w ust. 1 będą realizowane poprzez: 

1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji w usługach zarządzanych przez jednostki 

organizacyjne i instytucje zależne od Gminy Głuszyca, w szczególności poprzez 

wprowadzenie zniżek w opłatach za wstęp do podległych im obiektów/instytucji itp., 
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2) opracowanie oraz koordynację systemu ulg i preferencji adresowanych do rodzin 

wielodzietnych, oferowanych przez podmioty niepowiązane organizacyjnie i kapitałowo z 

Gmina Głuszyca (w tym przedsiębiorców), które przystąpią do realizacji Programu jako 

partnerzy oferujący usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne, 

3) badanie sytuacji i potrzeb rodzin oraz uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin 

w wieloletnich strategiach, programach i inicjatywach podejmowanych przez Gminę 

Głuszyca,  

4) budowanie lokalnego klimatu sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie 

decyzji służących rozwojowi rodziny. 

§ 3. 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

1. Program realizowany jest w następujących obszarach: 

1) edukacja, 

2) kultura, 

3) sport, 

4) kultura fizyczna, 

5) turystyka, 

6) inne świadczenia na rzecz rodzin. 

2. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy partnerów: 

1) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji 

Gminy Głuszyca, 

2) jednostki kultury, edukacji, sportu, rekreacji, nie powiązane strukturalnie bądź kapitałowo z 

Gminą Głuszyca, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, w 

szczególności organizacje pozarządowe, 

3) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Głuszyca. 

3. Obowiązujące w ramach Programu lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje będą 

honorowane wraz z Kartą – na podstawie numeru Karty, w którym siedem  pierwszych cyfr 

stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Głuszyca  (TERYT: 022105 3), ustalony 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. 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 (Dz. U. nr 157 poz. 1031, z późn. zm.). 

4. Zasady przyznawania, wydawania, korzystania z Karty, zakres informacji, jakie mają być zawarte 

we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, wzór Karty określa ustawa wraz z 

aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

5. Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż podległe Gminie Głuszyca nastąpi na 

podstawie porozumień zawartych z Burmistrzem Głuszycy. 
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6. Podmiot, który przystąpi do Programu – Partner Programu, posługiwać się będzie w materiałach 

reklamowych oraz informacyjnych znakiem: „Tu honorujemy Głuszycką Kartę Dużej Rodziny”. 

7. Informacje o warunkach Programu oraz wykazy uprawnień oraz podmiotów je przyznających, 

dostępne są stale na stronie internetowej Gminy Głuszyca, w zakładce „Głuszycka Karta Dużej 

Rodziny” oraz w wybranych instytucjach Gminy. 

8. Wykazy, o których mowa w ust.7, będą aktualizowane każdorazowo w przypadku zmiany 

uprawnień lub podmiotów, które uprawnienia te przyznały. 

§ 4. 

W sprawach nieuregulowanych Programem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy. 
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