Burmistrz Sokółki działając na podstawie Uchwały Nr LIV/429/l0
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego zaprasza do
dnia 10 lutego 2014 r. do konsultacji rady działalności pożytku publicznego lub
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.) projektu uchwały:

W załączeniu:
- formularz konsultacji projektu prawa miejscowego

w
Na podstawie art. 18 ust
gminnym (Dz. U. z 2013
z dnia 12 marca 2004r. o
następuje:

UCHWAŁA NR
.
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia
r.
sprawie wprowadzenia
Programu "Karta Dużej Rodziny".
l w związku z art. 7 ust. l pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. l O ustawy
pomocy społecznej (Dz.U. z 2013. poz. 182, zm. poz 509) uchwala się, co

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym
dzieci i młodzieży wychowującej
się w
rodzinach wielodzietnych
oraz ułatwieniu dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług
na preferencyjnych
warunkach, Rada Miejska w Sokółce przyjmuje niniejszą uchwałę.
§ l.
l. Wprowadza się na terenie Gminy Sokółka od l kwietnia 20l4r.
zwany dalej Kartą.
2. Regulamin Karty stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

Program

"Karta Dużej Rodziny",

l. Karta uprawnia do:
l) 50% zniżki w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim;
2) 50% zniżki w opłatach za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach;
3) 50% zniżki na usługi organizowane
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce;
4) 50% zniżki na usługi organizowane
przez Sokólski Ośrodek Kultury;
5) 50% zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej;
6) bezpłatnego uczestnictwa w programach pomocy środowiskowej
i profilaktycznej,
prowadzonych
przez Gminę Sokółka.
3. Zniżki i ulgi obejmują dzieci i rodziców.
4. Wzór wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykonanie

uchwały

powierza

się Burmistrzowi

Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Podlaskiego.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEŃ
NIE WNOSZĘ

§ 3.
Sokółki.

§ 4.
14 dni od daty jej publikacji

w Dzienniku

Urzędowym

Załącznik
do uchwały Nr LIV /429/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 października 2010 r.

FORMULARZ

konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Projekt uchwały w sprawie*
Termin zgłaszania opinii do
projektu uchwały*
Nazwa podmiotu
opiniującego
Opinia oraz proponowane
zmiany projektu uchwały**

Uzasadnienie
proponowanych zmian

• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(miejscowość, data)

.....................................................................................
imię i nazwisko upowatnionego przedstawiciela
podmiotu zgłaszającego opinię

** proponowane zmiany należy opisywać wskazując oznaczenie zapisu w projekcie uchwały, który
wymaga zmiany oraz proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść proponowanego nowego
zapisu

Załącznik Nr l do Uchwały Nr. ..
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

.

I. Regulamin ustala zasady:
I) prowadzenia działall w ramach Programu ,.Karty Dużej Rodziny".
2) wydawania "Karty Dużej Rodziny" członkom rodzin wielodzietnych.
3) korzystania z .•Karty Dużej Rodziny" przez członków rodzin wielodzietnych.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
I) Rodzinie
rozumie się przez to rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Sokółka. skladajqca się z rodziców nlaJacych
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku. gdy dziecko uczy się lub
studiuje,
2) Rodzicu
rozumie się przez to rodzica biologicznego. rodzica zastępczego. opiekuna prawnego.
3) Karcie - rozumie się przez to •.Kartę Dużej Rodzin/·. czyli dokument uprawniaje!cy czlonków rodziny wielodzietnej
do korzystania na preferencyjnych
warunkach z usług i świadczeń oterowanych przez Gm inę Sokólka oraz partnerów
akcji w ramach Programu "Karta Dużej Rodzin/·.
I. Cele Programu .•Karta Dużej Rodzin/·.
I) umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekLulczo-wychowawczej
rodziny wielodzietnej:
2) wzmocnienie kondyej i bytowej rodzin wielodzietnych:
3) promowanie modelu rodziny wielodzietnej:
4) ksztahowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej:
5) zwiększenie dostępności ś\viadczeń członkom rodzin wielodzietnych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
opieki przedszkolnej:
6) zwiększenie dostępności członkom rodzin wielodzietnych do usług organizowanych
przez Sokólski Ośrodek Kultur;.
Ośrodek Sportu i Rekreacj i w Sokólce.
2. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnic{l Rodziny do korzystania z ulg i zwoll1idl.
3. Karta nie jest kartą płatnicze/o ani kartą kredytową.
§3
I. Karta Dużej Rodziny będzie wydawana na okres do trzech lat. okres ważności kart ustalany będzie
\V oparciu
o postanowienia § I ust. 2 pkt l niniejszego regulaminu dotyczc!cego skladu rodziny. wieku dzieci oraz
kontynuowania przez nie nauki.
2. Datę ważności kart ustala się na koniec miesi,!ca kalendarzowego.
w którym ustaje jedna z przesłanek określonych w
§ I ust. 2 pkt. I niniejszego regulaminu.
3. Karta wydawana jest każdemu ezlonkowi rodziny.
sS4
I. W celu otrzymania KaJ1y dla uprawnionych czlonków rodziny. należy zlożyć Burmistrzovvi Sokólki wypelniony i
podpisany wniosek o wydanie "Karty Dużej Rodzin/'. Wniosek należy zlożyć w Urzędzie Miejskim \1 Sokólce przy ul.
Plac Kościuszki J. w godzinach pracy urzędu.
2. Do wniosku należy zahlczyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie
z placówki edukacyjnej
lub kserokopię
legitymacji (oryginal do wgl"du) lub inl1;' dokument
potwierdzajc)c) kontynuację nauki przez clzieci powyżej 18 roku życia.
b) w przypadku rodzin zastępczych
lub opiekuna prawnego - kserokopia prawomocnego
orzeczenia scldu o ustanowieniu
rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
3. Osoby wnioskuji)ce o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych
z<l\~arlych we wniosku o wydanie Karty. zgodnie z ustaWi! z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Oz. U. z 2002 r. Nr 10 I. poz. 926 z późno zm.) przez podmioty uprawn ione do rea Iizacj i progranlll.
4. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic.
5. Karta będzie wydawana przez Burmistrza Sokółki po weryfikacji wniosku. nic później niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia kompletnego wniosku.
6. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym czlonkom rodziny. a osobq upoważniolH) do ich odbioru jest
wnioskodawca.
7. Wlaścicielem
Karty jest Urzcld Miejski w Sokó!ce. W przypadku znalezienia Karty. należy j" zwrócić do Urzędu
Miejskiego w Sokółce.
8. Karta zawiera:
a) Imię i nazwisko posiadacza karty:
b) numer karty:
e) termin ważności karty.
9. Wzór Karty zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Sokółki.

10. Karta jest ważna wyłącznic z dokumentem
potwierdzaj<}cym tożsamość użytkownika
dOW(ld osobisty. legitymacja
szkolna. legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości. Karta waina jest yyraz z
Karta Rod/lca i jego dokumentem tożsamości.
II. Kane ",ydaje się na okres nic dluższy niż 36 miesięcy. Tennin ważności Karty ustalany jest w llliesi'lcach I liczony
od miesiąca następnego po miesiącu w którym wydano kartę.
12. Kolejna Kartajest wydawana na wniosek uprawnionego
po upływie okresu ważności Karty wydanej.
13. W przypadku utraty. uszkodzenia
lub zmiany danych zawartych w Karcie. jej posiadacz zobowiqzany jest do
niezwlocznego zawiadomienia
o tym fakcie Rurmistrza Sokólki. Nowa Kartę wyclaje się na wniosek uprawnionego.
14. W przypadku wygaśnięcia
uprawniei'l clo posiadania Karty. użytkownik zobowiqzany jest do niezwlocznego
.lei
zwrotu do Urzędu Miejskiego w Sokó!ce.
15. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostepniana
przez użytkownika innym. nieupoważniollYm
osobom.
16. W przypadku nieodebrania
Karty po uplywie 12 miesiecy od zlożenia wniosku dokument lostanie In iS/czony.

~5
Karty. osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przyslugujących
ulg i zwolnidl.
2. Katalog ten aktualilowany
będzie w porozumieniu z podmiotami które zlożyły akces jako pal1ner Programu .. Karta
Dużej Rodziny".
3. Aktualny katalog ulg i zwolnień oraz wykaz podmiotó\\ uczestniczących
w Programie •.Karta Dużej Rodziny" podlega
publikacji na stronie internetowej Gminy Sokółka.
1. Przy odbiorze

~6

CJmina Sokólka nic ponosi odpowiedzialności
przez podmioty uczestnicZ<lce w Programie
Sokólka.

z.a realizację zniż.ek. ulg i innych olen proponowanych
posiaclaczorn Kary
..Karta Dużej Rodziny" nie będ'lce jednostkami
organizacyjnymi
(im

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. ..
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

.

Wnoszę o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY. Oświadczam, ze moja rodzina składa się z następujących osób
wspólnie zamieszkałych pod wskazanym adresem:
I

.

(imi,. nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy)

2

.

(imi,. nazwisko. data urodzcnia. stopień pokrewielistwa)

3

,

(im i,. nazwisko. data urodzenia, stopień pokrewieństwa)
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(imi,. nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)
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(imi" nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)
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(imi,. nazwisko. data urodzenia, stopie'1 pokrewieństwa)

7

,

,

, '" .. , '"

(imi,. nazwisko. data urodzenia. stopieli pokrewieństwa)
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(imi,. nazwisko. data urodzenia. stopicń pokrewielistwa)
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(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)
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(imi" nazwisko, data urodzenia, stopieli pokrewieństwa)
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(imię. nazwisko. data urodzenia. stopień pokrewieństwa)

Do wniosku dołączam:
l) w celu potwierdzenia kontynuowania nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia *:
a) zaświadczenie;
b) kserokopia legitymacji (oryginał do wglądu);
2)

w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego - kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o
ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) .

• - niepotrzebne

skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych - Gminę Sokółka: Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w celu
związanym z realizacją Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy
Sokółka. Bez mojej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedno Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie
z ww. Programu. Przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Sokółka

,
(data, czytelny podpis)
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Wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca. I do tego
bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Ale są
też ogromne plusy -- większa rodzina to także więcej miłości okazywanej nam przez pociechy.
Sokółka od lat prowadzi działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej, rozbudowuje
placówki oświatowe, udoskonala bazę sportową, modernizuje place zabaw, dba o opiekę nad
dziećmi do lat 3. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w mieście Programu "Karty Dużej
Rodziny".
Karta dostępna będzie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy
dziecko uczy się lub studiuje. Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) muszą
zamieszkiwać na terenie Gminy Sokółka. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych. Aby
otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Sokółce.
Duża rodzina to także większe wydatki. Niezależnie od tego czy zarabia się płacę minimalną
czy też znacznie powyżej średniej krajowej, utrzymanie tak licznej rodziny to znaczne obciążenie dla
budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że przy trójce czy czwórce dzieci na dalszy plan schodzą zajęcia
plastyczne, muzyczne czy też sportowe, a opłaty za żłobek czy przedszkole płacone potrójnie czy
czterokrotnie także odciskają się na domowych finansach. Dlatego wprowadzana karta nie będzie
uzależniona od wysokości dochodów.
Karta, stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej
się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dostępności do zajęć edukacyjnych, opiekuńczych,
sportowych i kulturalnych, uprawniać będzie do szeregu zniżek, takich jak:
- niższe opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim;
- niższe opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach;
- zniżki na basen i zajęcia organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce;
- zniżki na zajęcia organizowane przez Sokólski Ośrodek Kultury;
- bezpłatnego uczestnictwa w programach pomocy środowiskowej i profilaktycznej, prowadzonych
przez Gminę Sokółka.
Liczymy na to, że do programu włączą się także sokólscy przedsiębiorcy, a uczestnicy
programu "Karta dużej rodziny" zyskają bonifikaty, np. przy zakupie odzieży, książek i
podręczników, czy też otrzymają zniżki na opiekę dentystyczną i inne usługi.
Oceniamy, że liczba rodzin wielodzietnych na terenie Miasta i Gminy to około 264, co
oznacza około 1437 mieszkańców.

Wprowadzenie Programu "Karta Dużej Rodziny" pociąga za sobą zmiany w uchwałach:
- Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Sokółka
oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku;
- Uchwała w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka;
- Uchwała w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce;
- Uchwała w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej w Sokółce.

