
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/576/14. 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 30 maja 2014 r. 

Program "Karta Gminy dla Dużej Rodziny”

§ 1

Program "Karta Gminy dla Dużej Rodziny” zwany dalej „Programem” skierowany jest do członków rodzin 
wielodzietnych.     
                   

§ 2

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym 
adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, składającą się z rodziców 
(rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) i mających na utrzymaniu troje 
lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko 
uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji,

2) osobach uprawnionych - należy przez to rozumieć osoby określone w ust. 1, które otrzymały 
kartę Programu. 

§ 3
Podstawowymi celami programu są:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
2) wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie im dostępu do kultury, rekreacji i sportu 

oraz innych dóbr  i usług,
3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4) poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych.

§ 4
1. W  Programie mogą uczestniczyć samorządowe jednostki organizacyjne, inne instytucje publiczne 

oraz podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą, które zaoferują ulgi, zwolnienia lub 
rabaty przeznaczone dla osób uprawnionych. 

2. Warunki współpracy przy realizacji Programu, z podmiotami prywatnymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą, zostaną określone w drodze zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

3. Zapewnia się osobom uprawnionym świadczenia, o których mowa w ust. 1 wynikające 
ze złożonych deklaracji.

§ 5
1. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest karta Programu „Karta Gminy 

dla Dużej Rodziny”.

2. Wzór deklaracji, wniosku, karty, zasady jej wydania i użytkowania, zostaną określone w drodze 
zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz podane do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej   w Czerwionce-Leszczynach.

§ 6
Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.


