
Uchwała Nr XLI/344/2014
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu „Nowotarska Karta

Dużej Rodziny ”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6a i 16 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/47/2011
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ do roku 2015,
Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadza się na terenie Miasta Nowy Targ program działań na rzecz rodzin wielodzietnych
( rodzin zastępczych) zwany Programem „Nowotarska Karta Dużej Rodziny ”

§ 2
1. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, przez których
rozumie się rodzica, w tym rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka,
małżonka rodzica oraz dziecko, w tym 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 r. poz. 135, 154 i 866).
2. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
3. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, pomimo
wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd
ograniczył lub odebrał mu władzę rodzicielską. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z
programu, jeżeli sąd nie ograniczył lub nie odebrał mu władzy rodzicielskiej w stosunku do
co najmniej trojga dzieci.
4. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do
korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 3 ust. 2, pomimo
zmian w liczbie dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

§ 3
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) programie – należy przez to rozumieć program pn. „Nowotarska Karta Dużej Rodziny „,
2) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym
adresem na terenie Miasta Nowy Targ, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów
(opiekuna ) mających  na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku
życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w
przypadku dzieci niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.
3) rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej
4) Karcie – należy przez to rozumieć „Nowotarską  Kartę Dużej Rodziny ”- uprawniającą jej
posiadaczy do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg
oraz zwolnień oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty.



§ 4
1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Nowy
Targ i rozliczających się z podatku dochodowego w Nowym Targu .
2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta.
3. Logo Programu „Nowotarska Karta Dużej Rodziny, regulamin przyznawania, wydawania
i korzystania z Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny ”oraz jej wzór określony zostanie
w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ i podany do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 5
1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Nowy
Targ i ma na celu:
1) promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
2) poprawę warunków życia  rodzin wielodzietnych,
3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się
w rodzinach wielodzietnych,
4) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

§ 6
1. Program może być realizowany w następujących obszarach:
1) lokalny transport zbiorowy;
2) edukacja publiczna;
3) kultura;
4) sport, kultura fizyczna i turystyka;
5) inne świadczenia na rzecz rodzin.
2. Do udziału w Programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne
oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą
realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla rodzin wielodzietnych.

§ 7
1. Cele Programu „Nowotarska Karta Dużej Rodziny ”określone w § 5 niniejszej uchwały
będą realizowane poprzez:
1) zwiększanie rodzinom wielodzietnym określonym w § 1 dostępności do dóbr kultury,
sportu i rekreacji, usług komunikacji miejskiej oraz innych dóbr sprzyjających rozwojowi
tych rodzin poprzez wprowadzenie ofert ulg i preferencji w usługach zarządzanych przez
jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Nowy Targ. .
2) opracowanie oraz koordynację systemu ulg i preferencji adresowanych do rodzin
wielodzietnych, oferowanych przez podmioty, w tym przedsiębiorców, niepowiązane
organizacyjnie i kapitałowo z Gmina Miastem Nowy Targ, które przystąpią do realizacji
Programu jako partnerzy oferujący usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe
i rekreacyjne.
3) opracowanie w zbiorczej formie informacji o Programie, w tym o możliwościach
korzystania z ulg i preferencji adresowanych do rodzin określonych w § 1 w niniejszego
Programu, w szczególności poprzez opracowanie zakładki o Programie na stronie
internetowej Miasta
4) uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych,
programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta Nowy Targ we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami,
5) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych
demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny,



6) organizację konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych,
edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych
rodzin,
7) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji
i wsparcia dużych rodzin,
8) rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności
twórczych, sportowych i artystycznych członków dużych rodzin.

§ 8
Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze stosownych projektów uchwał przedłożonych Radzie
Miasta określi zakres rzeczowy oraz finansowy ulg i preferencji adresowanych do rodzin
określonych w § 1 niniejszego Programu w usługach świadczonych przez jednostki
organizacyjne Gminy Miasta Nowy Targ .

§ 9
Środki niezbędne na realizację instrumentów Programu, o których mowa w § 6 pkt 1
pokrywane będą z budżetu Miasta Nowy Targ

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Nowy Targ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej


