
UCHWAŁA NR XXXIII/388/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Programu „Orzeska Karta Rodziny 3+”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm) oraz art.27, art.28 ustawy z dnia 
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.785), po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Wprowadza się do realizacji na terenie Miasta Orzesze Program dla rodzin wielodzietnych: 
zwany „Orzeska Karta Rodziny 3+” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Orzesze

mgr inż. Jan Mach

Id: 9FA991F8-A21F-4E8E-B4E8-77773AE73CB4. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/388/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 25 maja 2017 r.

Program dla rodzin wielodzietnych „Orzeska Karta Rodziny 3+”

§ 1. 1. Program dla rodzin wielodzietnych „Orzeska Karta Rodziny 3+” skierowany jest dla rodzin 
wielodzietnych oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Orzesze, którym 
przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.785).

2. Podstawowe cele programu:

–   promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

–   promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

–   kreowanie świadomości społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów postrzegania rodzin 
wielodzietnych,

–   wzmacnianie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej,

–   zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

–   przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej miasta Orzesze.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Programie – należy przez to rozumieć program „Orzeska Karta Rodziny 3+”.

Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie miasta 
Orzesze, składającą się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej 
dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 
studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno dziecko jest dzieckiem wspólnym.

Rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.697) zamieszkałej 
na terenie miasta Orzesze.

Karcie – należy przez to rozumieć ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyznawaną w oparciu 
o  ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o  Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.785).

Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, oraz instytucję niebędącą jednostką 
organizacyjną gminy, uczestniczącą w programie dla rodzin wielodzietnych „Orzeska Karta 
Rodziny 3+”.

§ 3. Realizacja celów programu nastąpi poprzez:

–   umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z systemu zniżek i ulg zaoferowanych 
przez Partnerów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu;

–   wykorzystanie dostępnych form promocji w celu pozyskania nowych Partnerów do udziału 
w programie;

–   budowanie klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji 
służących rozwojowi rodziny;

–   uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach 
i działaniach podejmowanych przez miasto Orzesze samodzielnie, jak i we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami.

§ 4. 1. Partnerzy mogą dobrowolnie przystępować do programu.
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2. Partnerzy działający na terenie miasta Orzesze mogą włączyć się w realizację Programu 
wypełniając deklarację stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w której określą zakres 
i wysokość stosowanych ulg.

3. Deklarację składa się drogą elektroniczną lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu.

4. Na podstawie złożonej deklaracji Burmistrz Miasta Orzesze podpisze z Partnerem umowę, 
celem realizacji programu „Orzeska Karta Rodziny 3+”.

5. Partnerzy, którzy zawarli z Burmistrzem Miasta Orzesze umowę zostaną umieszczeni 
w wykazie Partnerów programu zamieszczonym na stronie internetowej miasta Orzesze oraz 
w lokalnej prasie.

6. Partnerom, którzy przystąpią do Programu przysługuje prawo posługiwania się znakiem 
graficznym Orzeska Karta Rodziny 3+, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Burmistrz Miasta Orzesze może odmówić Partnerowi przystąpienia do programu albo usunąć 
go, w szczególności ze względu na sprzeczność oferowanych dóbr lub usług z celem programu.

8. Rezygnacja z udziału w programie odbywać się będzie na podstawie wniosku Partnera 
o rozwiązanie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta Orzesze.

§ 5. 1. Koszt uprawnień przyznanych przez Partnerów Programu w całości finansowany jest 
z budżetu Partnerów.

2. Koszt uprawnień przyznanych w ramach Programu nie jest finansowany z budżetu miasta 
Orzesze.

§ 6. 1. Potwierdzeniem uprawnień jest posiadanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

2. Zasady przyznawania i wydawania Karty określa ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 
Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.785).

3. Wzór Karty oraz wniosku o jej przyznanie, a także sposób jej unieważnienia określa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu 
unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania 
Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz.1954), zwany dalej „rozporządzeniem”.

4. Karta może być przyznawana członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu warunków 
określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.785), 
na podstawie złożonego wniosku.

5. Wniosek o przyznanie Karty można pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzeszu, 
lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 
właściwego do spraw rodziny, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Karta potwierdzająca uprawnienia wydawana jest 
w Urzędzie Miejskim w Orzeszu.

6. Przypadki zgubienia lub utraty karty, zmiany danych w Karcie reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 
2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.785).

7. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z miasta Orzesze identyfikuje się po 
7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator danej gminy 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. z 1998r. Nr 157, poz.1031 z późn.zm.). Identyfikatorem miasta Orzesze są 
następujące cyfry: 2408031.

§ 7. 1. Katalog ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych będzie podawany do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miasta Orzesze oraz w lokalnej prasie. 
Użytkownik karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zwolnień wskazanych 
w opublikowanym wykazie.
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2. 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 lub opiekuna 
prawnego.

3. Partner programu odmawia uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty w przypadku, gdy 
uprawniony odmówi okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy 
lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację osoby.

§ 8. 1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.

2. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom. 
W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, Partner programu zatrzymuje Kartę 
i przekazuje ją do Urzędu Miejskiego w Orzeszu, celem wyjaśnienia.

§ 9. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Orzesze.

§ 10. Realizatorami zadań są:

–   Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego Orzesze,

–   Partnerzy programu.

Id: 9FA991F8-A21F-4E8E-B4E8-77773AE73CB4. Podpisany Strona 3




