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UCHWAŁA NR LIX/.../14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
30 października 2013r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla
Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2013. 182 z późn. zm) Rada Miasta Kościerzyna na
wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 ust. 1 i 2 Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne
KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/405/13 obowiązującego
na terenie miasta Kościerzyna, które otrzymują brzmienie:
„1. Program Kościerska Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych,
zameldowanych lub zamieszkujących pod wspólnym adresem w Kościerzynie.
2. Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę zameldowaną lub zamieszkującą pod wspólnym
adresem na terenie miasta Kościerzyna (także rodzinę zastępczą) prowadzącą wspólne gospodarstwo
domowe, składającą się z rodziców (jednego z rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.”.
§ 2. Zmienia się treść § 3 ust. 1 Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne
KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY obowiązującego na terenie miasta Kościerzyna, który otrzymuje
brzmienie: 1. Zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi polegającej na możliwości zakupu biletów wstępu
z 50% zniżką od obowiązujących stawek, do następujących obiektów:
- „AQUA Centrum” Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne, ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna – wejście
na pływalnię, fitness, siłownię,
- Kino „REMUS”, ul. 3 Maja 9, 83- 400 Kościerzyna – wejście na seanse filmowe,
- Lodowisko sezonowe przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna,
prowadzone przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie – wejście na lodowisko
i wypożyczenie łyżew.
§ 3. Zmienia się treść § 5 ust. 3 Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne
KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY obowiązującego na terenie miasta Kościerzyna, który otrzymuje
brzmienie: „Kościerska Karta Dużej Rodziny zawierać będzie niezbędne zabezpieczenia oraz następujące
informację: imię i nazwisko osoby, na którą została wystawiona, datę ważności, nr karty.”
§ 4. Jednolity tekst Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA
KARTA DUŻEJ RODZINY stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/.../14
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Program dla Miasta Kościerzyna wspierający rodziny wielodzietne
KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 1. 1. Program Kościerska Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych,
zameldowanych lub zamieszkujących pod wspólnym adresem w Kościerzynie.
2. Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę zameldowaną lub zamieszkującą pod wspólnym adresem
na terenie miasta Kościerzyna (także rodzinę zastępczą) prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe, składającą
się z rodziców (jednego z rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do
24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
§ 2. Niniejszy Program ma na celu:
1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
2. umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
3. zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4. wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg,
5. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
6. zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.
§ 3. Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez:
1. Zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi polegającej na możliwości zakupu biletów wstępu z 50%
zniżką od obowiązujących stawek, do następujących obiektów:
- „AQUA Centrum” Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne, ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna – wejście
na pływalnię, fitness, siłownię,
- Kino „REMUS”, ul. 3 Maja 9, 83- 400 Kościerzyna – wejście na seanse filmowe,
- Lodowisko sezonowe przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna,
prowadzone przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie – wejście na lodowisko
i wypożyczenie łyżew.
2. Zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej 60% zniżki od obowiązującej ceny na bilety komunikacji
miejskiej w Kościerzynie.
3. Zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej 100 % zniżki od obowiązującej ceny biletów do Muzeum
Ziemi Kościerskiej im. dr. Jerzego Knyby w Kościerzynie ul. Rynek 9 i wszystkich oddziałów wchodzących
w skład Muzeum.
§ 4. W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia zniżek, dopuszcza się możliwość
przystąpienia do Programu innych podmiotów, niż wskazane w § 3, na podstawie zgłoszonych przez nich
deklaracji.
§ 5. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3 będzie Kościerska
Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie dla każdego uczestnika Programu, po spełnieniu wymogów
określonych w § 1, w momencie złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
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2. Karta ważna będzie przez okres 1 roku od daty jej wydania lub do momentu posiadania uprawnień do
korzystania z Programu.
3. Kościerska Karta Dużej Rodziny zawierać będzie niezbędne zabezpieczenia oraz następujące informacje:
imię i nazwisko osoby na którą została wystawiona, datę ważności, nr karty.
4. Korzystanie ze zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym lub innym
dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu
będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty oraz w obecności rodzica lub opiekuna posiadającego
własną kartę.
5. Karta nie jest kartą bankomatową, płatniczą, kredytową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
§ 6. 1. Zarządzeniem Burmistrza zostanie powołany koordynator Programu.
2. W drodze zarządzenia, o którym w ust. 1, zostaną określone m.in. zadania koordynatora Programu, wzór
wniosku o wydanie Kościerskiej Karty Dużej Rodziny oraz wzór Kościerskiej Karty Dużej Rodziny .
3. Koordynator przedstawi Radzie Miasta Kościerzyna informację o realizacji uchwały za poprzedni rok
najpóźniej do 31 marca po upływie danego roku budżetowego.
§ 7. 1. Kościerska Karta Dużej Rodziny wydawana będzie na wniosek rodzica lub opiekuna składany do
Burmistrza Miasta Kościerzyna w Urzędzie Miasta Kościerzyna.
2. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni
członek rodziny wskazany we wniosku w Urzędzie Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9.
3. Kartę będzie można przedłużyć na kolejne lata, składając wniosek o przedłużenie karty, jednak nie wcześniej
niż miesiąc przed upływem okresu ważności karty.
4. Kartę może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej.
5. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z Programu są zobowiązani niezwłocznie poinformować
organ wydający o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania
z Programu.
6. W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Kościerskiej Karty Dużej Rodziny rodzic lub opiekun
zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie organ wydający wraz z prośbą
o wydanie duplikatu Kościerskiej Karty Dużej Rodziny .
7. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia
o niemożności zwrócenia Karty.
8. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty.
§ 8. Środki Finansowe konieczne do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu miasta Kościerzyna.
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UZASADNIENIE
Program KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY to zespół działań wspierających rodziny
wielodzietne ujęty w ramy Programu, którego celem jest zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci
oraz młodzieży wychowującejsię w tych rodzinach, promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej.
KOŚCIERSKA

KARTA

DUŻEJ

RODZINY

nie

jest

instrumentem

polityki

socjalnej,

jest natomiast wyrazem docenienia przez samorząd miasta Kościerzyna rodzin wychowujących liczne
potomstwo, ułatwiając im korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej oraz komunikacji miejskiej – do której – ze
względu na wysokie koszty, nie zawsze mają dostęp.
Wsparcie to, mimo iż jest wsparciem materialnym, nie jest kierowane tylko do rodzin
o niskim statusie materialnym. Program KOŚCIERSKA KARTADUŻEJRODZINY obejmuje wszystkie chętne
do wzięcia w nim udziału rodziny (w tym rodziny zastępcze oraz w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców
wychowuje powyżej trójki dzieci), bez względu na kryterium dochodowe. Program pomaga rodzinom
wielodzietnym,które świadomie i z godnością podejmują wysiłki zmierzające do odpowiedzialnegowychowania
dzieci.
Przyjęcie uchwały przez Radę Miasta Kościerzyna potwierdza, że Kościerzyna jest miastem przyjaznym
rodzinie, troszczącym się o przyszłość mieszkańców.
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