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UCHWAŁA NR XLVI/444/14
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Morawica
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 oraz art 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182,z późn. zm.), Rada Gminy Morawica uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się samorządowy program dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Morawica,
stanowiący załącznik do uchwały, zwany dalej „programem” mający na celu:
1) promowanie rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej,
2) wzmacnianie funkcji rodziny i poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
§ 2. Koordynatorem programu ustanawia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Morawicy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morawica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/444/14
Rady Gminy Morawica
z dnia 28 października 2014 r.
Program dla rodzin wielodzietnych Gminy Morawica
§ 1. 1. Rada Gminy Morawica, uznając za priorytetowe strategiczne działania na rzecz rodzin
wielodzietnych, przyjmuje Program dla rodzin wielodzietnych
Gminy Morawica, zwany dalej Programem.
2. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego (których) rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,
oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135, z późn.zm.).
3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
§ 2. 1. Dokumentem identyfikującym członka rodziny jest Karta Dużej Rodziny, zwana „Kartą”, o której
mowa w §6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz.755 z późn. zm.)
2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w Gminie Morawica
uprawnień dla rodzin wielodzietnych jest Karta, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego Programu, którą
przyznał Wójt Gminy Morawica lub inna przez niego upoważniona osoba.
3. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.
(Dz. U. 2014 poz.755 z późn. zm.), członek rodziny wielodzietnej traci również uprawnienia wynikające
z Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Morawica.
4. W przypadku osób, o których mowa w §1 ust.2 pkt 1 i 2 niniejszego Programu, korzystających
z wprowadzonych w Gminie Morawica uprawnień dla rodzin wielodzietnych, Karta jest ważna z dokumentem
tożsamości, a w przypadku osób powyżej 18 roku życia i tych, o których mowa §1 ust. 3 pkt 2 – wraz
z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
§ 3. 1. Wykaz podmiotów oraz zakres wprowadzonych w Gminie Morawica uprawnień dla rodzin
wielodzietnych znajduje się w Załączniku nr 1 do Programu.
§ 4. 1. Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż gminne samorządowe instytucje kultury, gminne
jednostki organizacyjne i spółki następuje na podstawie umowy zawartej z Koordynatorem Programu.
2. Koordynator Programu podaje do publicznej wiadomości informację o przysługujących rodzinie
wielodzietnej uprawnieniach poprzez wskazanie strony internetowej Urzędu Gminy Morawica i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, na których jest zamieszczany wykaz uprawnień przysługujących na
podstawie Programu.
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3. Koordynator Programu, poza obowiązkiem wskazanym w ust.2, informuje członków rodzin
wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach przez wywieszenie aktualnego wykazu uprawnień
przysługujących na podstawie Programu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Morawica oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.
§ 5. Koordynator Programu do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Gminy Morawica
informację o realizacji Programu za rok ubiegły.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/444/14
Rady Gminy Morawica
z dnia 28 października 2014 r.
Załącznik doProgramu dla rodzin wielodzietnych Gminy Morawica
Wykaz podmiotów i zakres wprowadzonych w Morawicy uprawnień dla rodzin wielodzietnych,
finansowanych z budżetu Gminy Morawica
Gminne instytucje kultury i gminne jednostki organizacyjne

Lp.
1.

Nazwa podmiotu
Muzeum Garncarstwa
w Chałupkach

Zakres uprawnień
Wstęp bezpłatny

Obiekty Sportu i Rekreacji

Lp.
1.

Nazwa podmiotu
Kryta pływalnia KORAL
w Morawicy

Zakres uprawnień
Wstęp bezpłatny
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