
 

 

UCHWAŁA NR XV/179/2015 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne  

Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1515 j.t. ze zm.) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Ustrzyki Dolne program działań na rzecz dużych rodzin „Ustrzycka 

Karta Dużej Rodziny”, zwany dalej „Programem”. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „Ustrzyckiej Karcie Dużej Rodziny” – należy przez to rozumieć Kartę uprawniającą uczestników Programu 

„Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” do korzystania ze stałych tymczasowych lub okazjonalnych ulg, zniżek, 

preferencji i uprawnień oferowanych przez uczestniczące w Programie podmioty; 

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

3) dużej rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy pod wspólnym 

adresem na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, składającą się z rodziców, rodzica, lub rodzica wraz 

z małżonkiem mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

b) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole 

wyższej na studiach stacjonarnych, 

c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

§ 3. Program adresowany jest do dużych rodzin zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne. 

§ 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie przez duże rodziny będzie posiadanie karty pod nazwą 

„Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”. 

§ 5. „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” jest elementem polityki prorodzinnej Urzędu Miejskiego 

w Ustrzykach Dolnych i ma na celu: 

1. poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji dużych rodzin; 

2. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w dużych 

rodzinach; 
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3. umożliwienie członkom dużych rodzin szerszego dostępu do edukacji, kultury, sportu oraz innych dóbr 

i usług; 

4. poszerzanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi; 

5. promocję modelu dużej rodziny oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. 

§ 6. Cele Programu określonego w § 5 niniejszej Uchwały będą realizowane poprzez: 

1. zwiększenie dużym rodzinom dostępności do zasobów kultury, nauki, sportu i rekreacji poprzez 

wprowadzenie ulg i zwolnień przez instytucje gminne; 

2. promocję i koordynację systemu ulg i zwolnień na usługi, zakup towarów oraz dobra kulturalne, 

sportowe i rekreacyjne, udzielonych przez inne podmioty działające na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne - 

będących partnerami Programu; 

3. uwzględnienie wartości i potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach 

i inicjatywach podejmowanych przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami 

i pracodawcami; 

4. budowanie przyjaznego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie 

decyzji dla rozwoju dużych rodzin; 

5. organizowanie konferencji i spotkań upowszechniających problematykę dużych rodzin; 

6. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia dużych 

rodzin. 

§ 7. Logo Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”, Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania 

z Karty „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” oraz jej wzór wprowadzony zostanie w drodze zarządzenia 

Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

§ 8. Promocja działań określonych w niniejszej Uchwale obejmować będzie rozpropagowanie idei 

„Ustrzyckiej Karty Dużej Rodziny” w lokalnej prasie oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych 

Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2016 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Bogdan Ferenc 
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