UCHWAŁA NR V/45/15
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sprawie wprowadzenia w Gminie Zabierzów samorządowego programu przyznającego
uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Zabierzowska Karta Dużej Rodziny".
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) i w związku z art. 14 ust. 5 - ust. 5d
i ust. 7 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Zabierzów uchwala co następuje:
§ 1.
Wprowadza się samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Zabierzowska
Karta Dużej Rodziny" zwany dalej Kartą.
§ 2.
Program wskazany w § 1 polega na:
1) przyznaniu członkom rodzin wielodzietnych zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w razie spełnienia warunków osiągania dochodów w gospodarstwie domowym - na podstawie odrębnej
uchwały,
2) przyznaniu członkom rodzin wielodzietnych zniżki w odpłatności dotyczącej świadczeń obejmujących
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar godzin w placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów - w zakresie określonym odrębną
uchwałą.
3) przyznaniu członkom rodzin wielodzietnych uprawnień do zniżki w opłatach za korzystanie ze świadczeń
i usług jednostek organizacyjnych Gminy Zabierzów,
4) wspieraniu przedsiębiorców, którzy zechcą przyznać członkom rodzin wielodzietnych zniżki w opłatach za
korzystanie z usług tych przedsiębiorców.
§ 3.
Zakres zniżek wskazanych w § 2 pkt 3 określą w drodze porozumień Wójt Gminy Zabierzów i kierownicy
właściwych jednostek organizacyjnych Gminy Zabierzów.
§ 4.
1. Wspieranie przedsiębiorców wskazane w § 2 pkt 4 polega na nieodpłatnym udostępnieniu przez Gminę
Zabierzów niewyłącznej licencji na korzystanie z herbu Gminy i znaku usługowego Urzędu Gminy Zabierzów na
polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnienie dowolną techniką i wprowadzanie do obrotu w celach
promowania przedsiębiorcy i jego usług - na czas oznaczony odpowiadający długości okresu stosowania przez
danego przedsiębiorcę zniżek dla członków rodzin wielodzietnych.
2. Ze wsparcia wskazanego w ust. 1 mogą korzystać przedsiębiorcy stosujący zniżki dla członków rodzin
wielodzietnych w wymiarze co najmniej 5% ceny usługi.
3. Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, określającej w szczególności długość okresu
stosowania zniżek oraz sposób dokumentowania udzielonych zniżek i sposobu korzystania z utworów objętych
licencją a także zasady i warunki wcześniejszego rozwiązania umowy.
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§ 5.
Uprawnienie do udziału w programie potwierdza posiadanie dokumentu identyfikującego członka rodziny
wielodzietnej "Karta Dużej Rodziny", o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2015 r. o Karcie Dużej
Rodziny oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zabierzów.
§ 6.
Koszty realizacji zadań wskazanych w § 2 oraz promocji programu pokrywane są z dochodów budżetu Gminy
Zabierzów.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.
§ 8.
W § 5 uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za
świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego poz. 1032 ze zm.) dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
„3. Opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 nie pobiera się za korzystanie z przedszkola przez trzecie i każde
kolejne dziecko w rodzinie mieszkańców Gminy Zabierzów, którzy posiadają "Kartę Dużej Rodziny"
wydaną na podstawie odrębnych przepisów.”.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Maria Kwaśnik
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