
Zarzqdzenie Nr 553/14
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu wydawania i u2ytkowania
"Karty Gminy dla Duiej Rodziny"

Na podstawie art. 30 ust.'I, art. 31 ustawy z dnia
gminnym (t.j. D2.U.2013.594 z po2n. zm.) w zwiqzku z g
dla Du2ej Rodziny", przyjgtego Uchwalq Nr
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014r.

8 marca '1990r. o samorzqdzie
5 pkt 1 Programu ,,Karta Gminy
XLIV1576114 Rady Miejskiej

zarzqdzam, co nastgpuje:

s1

Wprowadza sig Regulamin wydawania i u2ytkowania Kart Gminy dla Du2ej Rodziny,
ktorego treSc okreSla zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Traci moc Zarzqdzenie Nr 217114 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i u2ytkowania
,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny", z lym 2e Karty dotqd wydane zachowujq wa2nosc
z zastzeZeniem $ 3 ust.8 zalqcznika do tego zarzqdzenia.

s3

Wykonanie zazqdzenia powierza sie Dyrektorowi Osrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalacznik Nr 1

do iarzqdzenia rur5-$ lt+
Burmistrza Gminy i Miasta

3.

1.

2.

5.

6.

Cze rwi o nka - Les zczv n ach
z onia(.lia)o1adtu. zotq ,.

Regulamin wydawania i uiytkowania ,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny"

!. Postanowienia ogolne

s1

Regulamin ustanawia zasady:
1) prowadzenia dzialan w ramach ,,Karty Gminy dla Duzej Rodziny",
2) wydawania ,,Karty Gminy dla Duzej Rodziny" czlonkom rodzin

wielodzietnych,
3) korzystania z ,,Karty Gminy dla Duzej Rodziny" pzez czronkow rodzin

wielodzietnych.
Do korzystania z ,,Karly Gminy dla Duzej Rodziny", zwanq dalej ,,Kartq'
uprawnieni sq czionkowie rodziny wielodzietnej zamieszkalej pod wspolnym
adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny:

1) rodzic (rodzice) - przez ktorego rozumie siq takze rodzica (rodzicow)
zastqpczych lub osobg (osoby) prowadzqcq rodzinny dom dziecka;

2) matzonek rodzica;
3) dziecko - przez ktore rozumie sig takze dziecko, nad ktorym rodzic

sprawuje rodzinnq pieczq zastgpczq, oraz osobg, o ktorej mowa w art.
37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 t. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastgpczej (Dz. U. 22013 r. poz. 135, ze zm.).

Przez rodzinq wielodzietnq rozumie siq rodzing, w ktorej rodzic (rodzice) lub
malzonek rodzica maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukon czenia 18. roku 2ycia;
2) w wieku do ukonczenia 25. roku zycia - w ptzypadku gdy dziecko uczy

sig w szkole lub szkole v,ty2szej;
3) bez ograniczen wiekowych - w przypadku dzieci legitymujqcych siq

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepelnosprawnoSci.

Rodzic, ktory nabyl uprawnienia wynikajqce z programu, nie traci tych
uprawnien, mimo wystqpienia zmian majqcych wplyw na uprawnienie do
korzystania z progtamu, chyba ze sqd odebral mu wladzq rodzicielskq lub jq
ograniczyl ptzez umieszczenie dziecka w pieczy zastqpczej. Rodzic nie traci
uprawnien wynikajqcych z programu, jezeli sEd nie odebral mu wladzy
rodzicielskiej lub jej nie ograniczyl przez umieszczenie dziecka w pieczy
zastgpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Matzonek rodzica, ktory nabyl uprawnienia wynikajqce z programu, nie traci
tych uprawnien mimo wystqpienia zmian majqcych wptyw na uprawnienie do
korzystania z prcgramu, chyba ze uprawnienia wynikajqce z programu utracil
rodzic lub malzeristwo z rodzicem zostalo uniewaznione lub rozwiqzane ptzez
rozwod.
Dziecko, ktore nabylo uprawnienia wynikajqce z programu, zachowuje prawo
do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o ktorym mowa w ust.3
pkt 1-3, mimo zmniejszenia sig liczby dzieci wchodzqcych w sklad rodziny
wielodzietnej.

4.



8.

7 Uprawnienia wynikaj4ce z programu przyslugujq dziecku, ktore osiqgnglo
petnoletnoSc, je2eli kontynuuje naukg w szkole lub szkole wy2szej,
odpowiednio do konca roku szkolnego lub akademickiego, w ktorym jest
planowane ukoiczenie nauki w danej placowce, zgodnie z terminem
wskazanym w zaSwiadczeniu, o kt6rym mowa w $ 3 ust.3 Regulaminu, nie
dlu2ej jednak ni2 do ukoriczenia 25. roku 2ycia.
W przypadku gdy po ukoriczeniu nauki w szkole ponad gimnazjalnej dziecko
zostalo przyjqte w tym samym roku kalendarzowym na studia wy2sze,
uprawnienia wynikajqce z programu przystugujq takle za wrzesien tego roku
kalendarzowego, nie dlu2ej jednak ni2 do ukohczenia 25. roku 2ycia.

s2

Osoby wnioskuj4ce o otrzymanie Karty zobowiqzane sa do wyra2enia zgody
na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty,
zgodnie z ustawA z dnia 29 sierpnia '1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z po2n. zm.) przez podmioty uprawnione
do realizacji zadari zwiqzanych z obowiqzywaniem ,,Karty Gminy dla Du2ej
Rodziny".
Wzor Karty stanowi zalqcznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
Prawo do korzystania z Karty przysluguje niezale2nie od dochodu.
Karta daje prawo do korzystania z ulg wymienionych w katalogu ulg
izwolnien.

1.

1

ll. Zasady wydawania Ka rty

s3

W celu otrzymania Karty przez uprawnionych czlonkow rodziny, nale2y zlo2ye
w O5rodku Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach, wypelniony
i podpisany wniosek o wydanie Karty.
Wniosek, o ktorym mowa w ust.1 nale2y zlo2yc w Dziale Swiadczeri
Rodzinnych OSrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul.
3 Maja 36b, w godzinach pracy O6rodka.
Do wniosku nale2y dolqczyc w przypadku uczni6w/student6w po 1g roku zycia
do 25-go roku zycia - aktualne zaSwiadczenie potwierdzajqce kontynuacjg
nauki oraz planowane ukoriczenie nauki w danej plac6wce.
Przy skladaniu wniosku do wglqdu nale2y przedstawic:
1) w przypadku rodzic6w lub opiekunow prawnych oraz wszystkich

pelnoletnich czlonk6w rodziny - dow6d to2samoSci,
2) w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualnq legitymacjq szkolnq lub

za5wiadczen ie wydane przez szkolg,
3) w przypadku dzieci nie uczqszczajqcych do szkoty - akt urodzenia,
4) w przypadku opiekunow prawnych - postanowienie sqdu o ustanowieniu

opieki.
5. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego

zlo2enia.
Karta wydawana jest w Dziale Swiadczen Rodzinnych Osrodka pomocy
Spoiecznej w Czerwionce-Leszczynach, w godzinach pracy Oirodka
Odbioru Kart dla wszystkich czlonkow rodziny moze dokonac wnioskodawca
lub inna osoba na podstawie pisemnego upowaznienia.

2.
.,

4.

6.

7.

2.

3.
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8. Karta potwierdza uprawnienia czlonka rodziny wielodzietnej i jest wydawana
bezplatnie:

'1) rodzicowi oraz ma|aonkowi rodzica - na czas nieokre6lony;
2) dziecku w wieku do ukoriczenia 18. roku 2ycia - do ukoriczenia 18. roku

2ycia;
3) dziecku powy2ej 18. roku Zycia - odpowiednio do konca roku szkolnego

lub akademickiego, w kt6rym jest planowane ukonczenie nauki w danej
placowce, zgodnie z terminem wskazanym w zaSwiadczeniu, o kt6rym
mowa w $ 3 ust. 3 Regulaminu, nie dlu2ej jednak ni2 do ukohczenia 25.
roku zycia;

4) dziecku legitymujqcemu sig orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepelnosprawno6ci, w wieku powy2ej 18. roku 2ycia
- na okres wa2noSci orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastgp czej - na czas
umieszczenia w danej rodzinie zastepczej lub rodzinnym domu
dziecka;

6) osobie, o kt6rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia g czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej - odpowiednio do
kofica roku szkolnego lub akademickiego, w ktorym jest planowane
ukohczenie nauki w danej placowce, zgodnie z terminem wskazanym w
za6wiadczeniu, o ktorym mowa w $ 3 ust. 3 Regulaminu, nie dlu2ej
jednak niZ do ukonczenia 25. roku 2ycia.

9. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, jej duplikat wydawany
jest na pisemny wniosek strony, w terminie 14 dni od dnia jego zlo2enia.

10.W przypadku nieodebrania Karty zostanie ona zniszczona po uplywie
3 miesiqcy od daty zlolenia wniosku.

1 1 . wnioski o przedlu2enie waznosci Karty skladac mozna nie wczesniej ni2
2 miesiqce przed koricem okresu jej wa2noSci.

1.

lll. Zasady korzystania z Karty

s4

Uzytkownik Karty zobowiqzany jest do jej ochrony przed utratq lub
zniszczeniem.
U2ytkownik Karty zobowiqzany jest do niezwlocznego powiadomienia osrodka
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach o utracie uprawnieri do
korzystania z Kafty wtaz z jednoczesnym zwrotem Karty.
Karta ma charakter osobisty i nie moze byc u2yczana lub udostqpniana przez
uzytkownika innym osobom.

2

3.

4. Dzieci ponizej 6 roku 2ycia korzystaiq ze zni2ek wylqcznie w obecnosci
rodzicow (rodzica) lub opiekun6w prawnych (opiekuna prawnego)
posiadajqcych Kartq.

5. Karta jest wa2na wylqcznie z dokumentem potwierdzajqcym tozsamosc
u2ytkownika - dowod osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka.
W przypadku dzieci, ktore nie posiadajq dokumentu to2samo6ci, Karta
uprawnia do korzystania ze zniiek wylqcznie w sytuacji okazania jej wrazz Karlq rodzicow (rodzica) lub opiekun6w prawnych (opiekuna prawnego)
i jego dokumentem tozsamosci.



1.

2.

3.

lV. Postanowienia kofi cowe

s5

Koordynatorem Programu ,,Karta Gminy dla Du2ej Rodziny" jest
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.
Wzor wniosku o przyznanie prawa do Karty, stanowi zalqcznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
Druk wniosku dostqpny jest na stronach internetowych:

1 ) www.opsczerwionka-leszczyny.pl,
2) www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/

Przy odbiorze Karty osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog
przystugujqcych ulg i zwolnieri.

4.
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Zalqcznik Nr 1

do Regulaminu zasad wydawania i u2ytkowania
,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny"

Wzor ,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny"
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Zal4cznik Nr 2
do Regulaminu zasad wydawania i u2ytkowania
,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny"

Czerwion ka-Leszczyny, d n ia

Wniosek o wydanie/przedlu2enie" Karty Gminy dla Du2ej Rodziny,'

lmiq i nazwisko wnioskodawcy:
(tj. matki/ ojca/ opiekuna prawnego)

Nr pesel/ seria i nr dowodu osobistego:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu.

Wnoszg o wydanie Karty. Jednocze6nie o6wiadczam, 2e rodzina nasza sklada sig
z nastgpujEcych os6b, wsp6lnie zamieszkujqcych pod wskazanym powy2ej adresem:

1.
(imiq, nazwisko, PESEL matki/ opiekuna prawnego ")

(imiq, nazwisko, PESEL ojca / opiekuna prawnego *)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

10....
(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(data)

*niepotzebne skre6li6

(czytelny podpis wnioskodawcy)

2.

3.

4.

5.

b.

7.

8.

9.

Burmistrz
Gminv i,Miersta

Czewionftd-[eszczyny I
WieshdJa&zewski



Jed nocze6nie oSwiadczam, 2e:
1) nie mam ograniczonej wladzy rodzicielskiej ani nie jestem jej pozbawiona/pozbawiony;
2) dane zawarte we wniosku oraz o6wiadczenia sq zgodne z prawdq i jestem Swiadomy/a

odpowiedzialnoSci za skladanie nieprawdziwych o6wiadczer'r oraz zobowiqzujq siq
niezwlocznie poinformowa6 o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
wniosku;

3) zostalam poinformowana lzostalem poinformowany,2e Karta ma charakter osobisty
i n ie moze by c u2y czana, bqd2 od stqpowana n ieuprawn ionym osobom'

(data) (czytelny podpis wnioskodawcY)

Do wniosku dolqczam nastqpujqce dokumenty:

1)
2)
a\
JI

4)

(data) (czytelny podpis wnioskodawcY)

Do odbioru Karty uPowa2niam
(imiq, nazwisko i nr dowodu osobistego petnoletniego

czlonka rodziny, wymienionego we wniosku)

(data) (czytelny podpis wnioskodawcY)

(data odbioru) (czytelny podpis)

Burmistrz
Gminy'i{/iasta

Czerwiff-Leszczyny,

Wesl6w&iszewski

Ja ni2q podpisany/a potwierdzam odbi6r Kart, sztuk
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Zal4cznik Nr 2
do Regulaminu zasad wydawania i u2ytkowania
,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny"

Czeruvion ka-Leszczyny, dn ia

Wniosek o wydanie/przedluienie" Karty Gminy dla Duiej Rodziny,'

lmiq i nazwisko wnioskodawcy:
($. matki/ ojca/ opiekuna prawnego)

Nr pesel/ seria i nr dowodu osobistego:

Adres zamieszkania:

....Numer telefonu:

Wnoszg o wydanie Karty. Jednocze5nie o6wiadczam, 2e rodzina nasza sklada sig
z nastqpujQcych os6b, wsp6lnie zamieszkuj4cych pod wskazanym powy2ej adresem:

1.
(imiq, nazwisko, PESEL matki/ opiekuna prawnego *)

(imiq, nazwisko, PESEL ojca / opiekuna prawnego *)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

(imiq, nazwisko, PESEL dziecka)

2.

3.

4.

E

6.

7.

8.

9.

10.

(data)

.niepotzebne skreSlic

(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Jed noczeSn ie oSwiadczam, 2e:
1) nie mam ograniczonejwladzy rodzicielskiej ani nie jestem jej pozbawiona/pozbawiony;
2) dane zawarte we wniosku oraz oSwiadczenia sq zgodne z prawdq i jestem Swiadomy/a

odpowiedzialno6ci za skladanie nieprawdziwych o6wiadczef't oraz zobowiqzuje sig
niezwlocznie poinformowad o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
wniosku;

3) zostalam poinformowana lzostalem poinformowany,2e Karta ma charakter osobisty
i nie mo2e byc u?yczana, bqd2 odstqpowana nieuprawnionym osobom.

(data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dolqczam nastqpujqce dokumenty:

1)
2)
e\\))
4\-l

(data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

Do odbioru Karty upowazniam ii;;;;;;;i;.i;;ilil;;;ffi;; il;;r"i"i"g;
czlonka rodziny, wymienionego we wniosku)

(data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

Ja nizej podpisany/a potwierdzam odbi6r Kart, sztuk

(data odbioru) (czytelny podpis)
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