Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/206/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz.
1863 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Iława program działań na rzecz rodzin wielodzietnych zwany Programem
„Iławska Karta Dużej Rodziny”.
§ 2. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława, którym przysługuje
prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
§ 3. Karta Dużej Rodziny przyznaje uprawnienia w ramach Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”.
§ 4. Program „Iławska Karta Dużej Rodziny” jest elementem polityki społecznej oraz prorodzinnej realizowanej przez samorząd
Miasta Iławy i ma na celu:
1) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku,
2) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
3) poprawę warunków życia dużych rodzin,
4) kształtowanie postaw prospołecznych,
5) promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
6) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
§ 5. Cele Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny” określone w § 4 realizowane będą poprzez:
1) działania na rzecz rozwoju zainteresowań, zdolności twórczych, sportowych i artystycznych członków dużych rodzin,
2) budowanie przychylnego lokalnego klimatu sprzyjającego rozwojowi dużych rodzin,
3) uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach Gminy Miejskiej Iława.
§ 6. Organizatorem Programu jest Gmina Miejska Iława.
§ 7. Zasady korzystania z uprawnień oraz ich zakres w ramach Programu określa Regulamin Programu „Iławska Karta Dużej
Rodziny” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Iławie
mgr Wojciech Szymański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/206/16
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 21 marca 2016 r.
Regulamin Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”

§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania w Gminie Miejskiej Iława z uprawnień w ramach Programu „Iławska Karta Dużej
Rodziny”, zwanego dalej „Programem” oraz zasady jego realizacji.
§ 2. Zakres podmiotowy Programu
1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, potwierdza uczestnictwo i przyznaje uprawnienia w ramach
lokalnego Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”.
2. Program adresowany jest do rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Miasta Iławy, składających się z
rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a powyżej 18 lat odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie przez dziecko nauki w danej placówce, lub
do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia
25. roku życia, natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.
§ 3. Zakres uprawnień przysługujących w ramach Programu
Członkowie rodzin wielodzietnych w ramach Programu będą mogli korzystać z:
1) wprowadzanych ulg i preferencji adresowanych do rodzin wielodzietnych oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy
Miejskiej Iława,
2) promocji i koordynacji systemu ulg adresowanych do rodzin wielodzietnych, oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców,
§ 4. Zasady przyznawania i wydawania Karty
1. Zasady postępowania w sprawie przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny określa ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
zwana dalej „ustawą”.
2. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Miejskiej Iława 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 (Dz. U. z 1998 r. Nr
157, poz. 1031 z późn. zm.). Identyfikatorem Gminy Miejskiej Iława są następujące cyfry: 2807011.
3. Karta może być przyznana członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu warunków określonych w ustawie, na podstawie
złożonego wniosku o przyznanie Karty.
4. Formalności związane z przyjmowaniem wniosku oraz wydawaniem Karty realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Iławie.
§ 5. Zasady realizacji Programu
1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie otrzymanej Karty w ramach Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny” jest możliwe
tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z Programu tylko w
obecności rodzica, opiekuna prawnego bądź rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
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. Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
4. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z Programu, traci te uprawnienia w przypadkach określonych w ustawie.
5. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, należy zaistniałą sytuację niezwłocznie zgłosić w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Iławie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące przysługujących ulg i zniżek zostaną przekazane wnioskodawcy przy odbiorze Karty.
2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i zwolnień wskazanych w opublikowanym wykazie.
3. Wykaz aktualnych partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień opublikowany jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta Iławy.
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4. Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż jednostki organizacyjne Miasta Iława nastąpi na podstawie Deklaracji
partnerstwa w Programie „Iławska Karta Dużej Rodziny”.
5. Wzór Deklaracji partnerstwa w Programie „Iławska Karta Dużej Rodziny” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Każdy podmiot, który przystąpi do Programu będzie miał prawo posługiwać się w materiałach informacyjnych i reklamowych
znakiem logo Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”.
7. Logo Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Id: F4E4325F-95A9-40B1-BEA4-F143399B904D. Podpisany

Strona 3 z 5

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Wzór Deklaracji partnerstwa w Programie „Iławska Karta Dużej Rodziny”
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Logo Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”
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