
 

 

UCHWAŁA NR L/328/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

z dnia 27 maja 2014 roku 

w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe 

na terenie Gminy Bukowno. 

Na podstawie 7 ust. 1 pkt 6) i 16) i art.18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Bukownie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy 

Bukowno, zwany dalej „Programem”. 

§ 2. Katalog działań określonych w Programie stanowił będzie element polityki społecznej realizowanej 

w Gminie Bukowno skierowanej do rodzin wielodzietnych w celu wzmocnienia ich pozycji społecznej 

i finansowej oraz zapewnienia im równego dostępu do oferty kulturalnej i sportowej oferowanej przez Gminę. 

§ 3. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Zbigniew Urbański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 3035



Załącznik Nr 1 
 do Uchwały Nr L/328/2014 

Rady Miejskiej w Bukownie 

z dnia 27 maja 2014 r. 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINY WIELODZIETNE 

ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY BUKOWNO 

§ 1. 1. Ilekroć w programie będzie mowa o: 

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Bukowno  

(także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje 

i więcej dzieci; 

2) rodzinie zamieszkałej w Gminie Bukowno – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego oraz płacącą w niej podatki. 

3) Karcie Dużej Rodziny (KDR), należy przez to rozumieć dokument wydany przez Burmistrza Miasta 

Bukowno członkom rodziny wielodzietnej. 

2. Program wsparcia dla rodzin wielodzietnych obejmie wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny 

(w tym rodziny zastępcze), bez względu na kryterium dochodowe, posiadające Kartę Dużej Rodziny. 

§ 2. Program będzie miał na celu: 

1. Zwiększenie osobom wymienionym w §1 dostępności do dóbr kultury, sportu, edukacji i opieki 

przedszkolnej w instytucjach zarządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury 

i sportu Gminy Bukowno . 

2. Umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych w procesie wychowania dzieci. 

3. Wzmocnienie pozycji społecznej i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie 

katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie tych rodzin. 

§ 3. Działania określone w §2 są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Bukowno, która 

daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej 

pozytywnego wizerunku. 

§ 4. 1. Program będzie realizowany poprzez: 

1) Jednostki i zakłady budżetowe Gminy Bukowno, 

2) Inne podmioty deklarujące chęć współpracy w ramach programu, w szczególności podmioty nie zaliczane 

do sektora finansów publicznych, które realizują zadania Gminy przy wsparciu środków publicznych. 

2. Program będzie realizowany z wykorzystaniem następujących instrumentów: 

1) Zastosowanie dodatkowej 50 % zniżki na bilety wstępu i zajęcia dla członków rodziny wielodzietnej; 

2) Zastosowanie zniżki na bilety (karnety) wstępu na pływalnię krytą oraz basen letni a także na imprezy 

widowiskowo - sportowe, kulturalne organizowane przez instytucje wymienione w §4, ust.1 p. 1; 

3) Zastosowanie zniżki w opłatach za spływ kajakowy; 

4) Zastosowanie zniżki w opłatach za odbiór odpadów komunalnych – w przypadku ich selekcji; 

5) Zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; 

6) Zastosowanie zniżki w opłatach za pobyt dziecka w klubie dziecięcym realizującym opiekę nad dziećmi 

do lat 3. 

3. Wysokość zniżek i zwolnień regulować będą odrębne uchwały Rady Miejskiej w Bukownie. 

4. Ponadto program będzie obejmował: 

1) Zmianę kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowno 

polegającą m.in. na przyjmowaniu dzieci z rodzin wielodzietnych niezależnie od podejmowanej pracy. 
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2) Zwiększenie zakresu uprawnień szczególnie dotyczących komunikacji w miarę możliwości finansowych 

i organizacyjnych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. 

§ 5. 1. Wprowadza się Kartę Dużej Rodziny (KDR). 

2. KDR przysługiwać będzie: 

1) dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia, 

2) młodzieży do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, również poza miejscem 

zamieszkania; 

3) rodzicom (opiekunom prawnym); 

§ 6. 1. KDR będzie wydawana na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego w Urzędzie Miejskim 

w Bukownie; 

2. Wnioski będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy; 

3. KDR zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 1 września danego roku; 

4. Aktualizację ważności KDR będzie można przeprowadzić w terminie od 1 sierpnia do 30 września 

danego roku. 

§ 7. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w §3 pokrywane są z budżetu Gminy 

Bukowno. 

§ 8. Promocja działań podejmowanych w ramach tej uchwały obejmować będzie informację lub ogłoszenia 

w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy Bukowno. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Zbigniew Urbański  
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