
UCHWAŁA Nr XIII/139/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Żnin Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych - 
„Żnińska 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) oraz w związku z art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r, poz. 1863) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Żnin Gminny Program dla Rodzin Wielodzietnych - „Żnińska Karta 
Dużej Rodziny” w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego. .

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGORZ KOZIEŁEK
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Załącznik do
Uchwały Nr XIII/139/2015
Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 25 listopada 2015 r.

Program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym
pod nazwą

„ Żnińska Karta Dużej Rodziny”.

§ 1. Ilekroć mowa jest o:

1. Programie - należy rozumieć Program dla rodzin wielodzietnych pod nazwą „Żnińska Karta Dużej
Rodziny”,

2. Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 4 ust.1 ustawy z
dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014r. poz.1863) zamieszkałą na terenie
Gminy Żnin,

3. Karcie należy przez to rozumieć Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny posiadającą numer ,
potwierdzający do korzystania z wprowadzonych w gminie uprawnień dla członków rodzin
wielodzietnych. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator
danej gminy.

§ 2. Program ma na celu:

1. Ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do zasobów kultury, nauki, sportu i wypoczynku
poprzez wprowadzenie ulg w jednostkach organizacyjnych Gminy Żnin oraz ulg udzielanych przez
inne podmioty i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - będących partnerami
programu.

2. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.
3. Promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

§ 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Żnin,
którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie art.4 ust. 2
ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014r. poz.1863).

§ 4. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest „Żnińska Karta
Dużej Rodziny”, zwana dalej Kartą. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Żnin
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 urzędu 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 Gminy Żnin są następujące cyfry:
0419063.
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§ 5. Karta, w związku z realizacją Programu, upoważnia do:

1) 50% zniżki za zakup biletów z imprez organizowanych przez Żniński Dom Kultury,
2) Zwolnienie z opłat drugiego i kolejnego dziecka uczęszczających na zajęcia dla dzieci i młodzieży

organizowane przez Żniński Dom Kultury,
3) 50% zniżki za korzystanie z bazy Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie,
4) Nieodpłatne korzystanie przez rodziców z usług opiekuńczych organizowanych przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w rodzinach gdzie dzieci nie są w stanie sprawować opieki,
5) 50% zniżki za korzystanie z półkolonii organizowanych przez Gminę Żnin,
6) Ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie

umowy zawartej z Gminą Żnin.

§ 6. 1. Przedsiębiorcy i instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi gminy działające na terenie
Gminy Żnin mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację stanowiącą załącznik do
niniejszego Programu, w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg. Informacja o podmiotach i
instytucjach, które przystąpią do Programu będzie publikowana na stronie internetowej Gminy Żnin.

2. Przedsiębiorcy i instytucje , o których mowa w ust. 1 informują o realizacji Programu w miejscu
realizacji uprawnień, o których mowa w § 5 pkt 6 umieszczając, w widocznym miejscu, znak graficzny,
którego wzór określi Burmistrz Żnina.

3. Burmistrz Żnina może odmówić przedsiębiorcy lub instytucji , o których mowa w ust. 1,
przystąpienia do Programu albo usunąć ten podmiot z programu, w szczególności ze względu na
sprzeczność oferowanych dóbr lub usług z celem Programu.

§ 7. 1. Koszt uprawnień przyznanych przez podmioty, o których nowa w § 5 pkt. 1 – 4, są finansowane
z budżetów tych podmiotów.

2. Koszt uprawnień przyznanych przez podmiot, o których nowa w § 5 pkt. 5, jest finansowany z
budżetu Gminy Żnin.

3.Koszt uprawnień przyznanych przez podmioty, o których nowa w § 5 pkt. 6, nie jest finansowany z
budżetu Gminy Żnin.

§ 8.1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Żnina.

2. Gminne jednostki organizacyjne stosujące ulgi wynikające z Programu zobowiązane są do
przedstawienia Burmistrzowi Żnina jako Koordynatorowi Programu informacji o kosztach realizacji
Programu i liczbie osób korzystających z ulg, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego
roku, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Burmistrz Żnina przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za okres od dnia 1
stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 9. Promocja działań podejmowanych w ramach Programu obejmować będzie w szczególności
informacje oraz ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Żninie i na stronach internetowych jednostek organizacyjnych gminy.
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Nazwa uprawnienia Jednostka miary % zniżki

Załącznik do Programu

Deklaracja przystąpienia do Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Żnińska Karta Dużej
Rodziny”

……………………………………………………………………………………………………..
( nazwa i adres przedsiębiorcy/instytucji)

…………………………………………………….
NIP

…………………………………………………….
(nr telefonu)

Deklaruję przystąpienie do Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Żnińska Karta Dużej
Rodziny” i gwarantuję następujące uprawnienia:

…………………………………………………
(pieczęć, data i podpis osoby uprawnionej)
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UZASADNIENIE

Kierując się wolą pomocy w trudnym procesie wychowania dzieci i młodzieży Gmina Żnin
podejmuje działania mające na celu wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie
Programu " Żnińska Karta Dużej Rodziny". Wspieranie rodziny, w tym zapewnienie dziecku i
rodzinie bezpieczeństwa socjalnego, poprawa funkcjonowania rodziny w jej naturalnym
środowisku, rozumiana poprzez szeroki dostęp do kultury, sportu i rekreacji, to główne cele
Programu "Żnińska Karta Dużej Rodziny", który umożliwi im szerszy dostęp do różnorodnych
usług często niedostępnych z przyczyn finansowych.
Realizacja działań na rzecz rodzin wielodzietnych w obszarze usług społecznych, kultury, sportu i
rekreacji przyczyni się do integracji środowiska oraz zwiększenia aktywności instytucji
publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia
rodzin wielodzietnych.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2014r.
poz. 1863) gmina może wykorzystać Kartę ogólnopolską jako dokument potwierdzający do
korzystania z wprowadzonych w gminie uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych. Numer
Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy.
Przewiduje się, że do Programu w gminie Żnin zakwalifikuje się 385 rodzin, czyli około 2160
osób, w tym 1390 dzieci i 770 opiekunów. Program ma istotne znaczenie dla realizacji celów
polityki prorodzinnej w skali lokalnej i jego wprowadzenie jest zasadne.
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