UCHWAŁA NR LVI/429/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy
Drezdenko
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze
zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawyz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W celu wsparcia w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach
wielodzietnych oraz poprawy warunków materialnych rodzin wielodzietnych Rada Miejska w Drezdenku
przyjmuje Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych na terenie Gminy Drezdenko stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ulgi, o których mowa w § 3 Załącznika nr 1 do uchwały wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/429/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 września 2014 r.

Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa:
1) o rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy
Drezdenko (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje, bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) o rodzinie zamieszkałej na terenie Gminy Drezdenko – należy rozumieć rodzinę, której
wszyscy członkowie mieszkają na terenie gminy z wyjątkiem dzieci uczących się, które ze
względu na miejsce pobierania nauki mogą okresowo mieszkać w innej miejscowości;
3) o Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument wydany na podstawie § 6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 755), który
pozwala korzystać z uprawnień wprowadzonych programem rządowym jaki również
potwierdza prawo do korzystania z uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
§ 2. 1. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy
Drezdenko ma na celu umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej oraz
poprawę warunków materialnych rodzin wielodzietnych.
2. Działania te są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Drezdenko, które
dają możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz
kształtowanie pozytywnego jej wizerunku.
3. Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
§ 3. Program, o którym mowa w § 2 będzie realizowany z wykorzystaniem następujących
instrumentów:

1) umożliwienie dzieciom z rodziny wielodzietnej korzystania ze świadczeń Publicznego
Przedszkola w Drezdenku, wykraczających poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego poprzez zastosowanie całkowitego zwolnienia z opłat za nauczanie,
wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, ustalonym przez organ prowadzący;
2) dzieciom z rodziny wielodzietnej przysługuje obniżka opłaty za wyżywienie w Publicznym
Przedszkolu w wysokości 50% miesięcznie;
3) dzieciom z rodziny wielodzietnej przysługuje obniżka opłaty za dożywianie w szkołach
podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko,
w wysokości 50% miesięcznie;
4) rodzinom wielodzietnym przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty za zajęcia płatne
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku;
5) rodzinom wielodzietnym przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty za bilety wstępu do
Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku;
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6) rodziny wielodzietne wnoszą odpłatność w wysokości 50% kwoty miesięcznej od osoby za
wywóz odpadów komunalnych; obniżka odpłatności przysługuje rodzinom wielodzietnym,
które zadeklarowały sortowanie odpadów komunalnych oraz regulują terminowo opłaty za
odbiór tych odpadów;
7) rodzinom wielodzietnym przysługuje obniżka opłaty za korzystanie z niektórych usług Hali
Sportowo-Rehabilitacyjnej w wysokości 50% ceny usługi, katalog usług podlegających
obniżce określony jest w Zarządzeniu Dyrektora Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej.
§ 4. 1. Program będzie realizowany przez:
1) jednostki organizacyjne Gminy Drezdenko,
2) inne podmioty deklarujące chęć współpracy w ramach programu.
2. Przedsiębiorcy i instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi gminy działające na
terenie Gminy Drezdenko mogą włączyć się w realizację Programu Wsparcia Rodzin
Wielodzietnych wypełniając deklarację stanowiącą Załącznik do niniejszego Programu
w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg.
3. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu będzie publikowana
na stronach internetowych Gminy Drezdenko oraz w „Gazecie Drezdeneckiej”.
§ 5. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów opisanych w § 3 jest Karta
Dużej Rodziny.
2. Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom wielodzietnym, o których mowa w § 1 pkt 1
na podstawie złożonego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku w terminie do
30 dni od złożenia wniosku.
3. Kartę Dużej Rodziny otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej.
§ 6. 1. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drezdenku.
2. Ośrodek prowadzi ewidencję rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny oraz ewidencję
ulg z których korzystają rodziny wielodzietne.
3. Informacja o realizacji Programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drezdenku.
§ 7. Środki niezbędne na realizację ulg wymienionych w § 3 pokrywane będą z budżetu
Gminy Drezdenko z zastrzeżeniem § 4 .
§ 8. Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz internecie.
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Załącznik do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
Drezdenko, dnia ……………………..
Burmistrz Drezdenka
DEKLARACJA
o przystąpieniu Podmiotu jako partnera do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Gminy Drezdenko.
Dane Podmiotu
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i Nazwisko właściciela: …………………………………………………………………...
NIP: …………………………………………………………
Adres siedziby firmy: …………………………………………………………………………...
Przedmiot działalności gospodarczej: …………………………………………………………..
Nr telefonu i adres e-mail: ……………………………………………………………………...
Zgłaszam chęć przystąpienia do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy
Drezdenko. W ramach współpracy zobowiązuję się do udzielania rabatów na oferowane przez nas towary/usługi
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny zgodnie z poniższym wykazem.
Zakres i forma zaangażowania: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Proszę o przekazanie znaku graficznego, informującego o udziale mojego przedsiębiorstwa w Programie
celem oznakowania punktu prowadzenia działalności w ilości – szt. ……………
Oświadczam, że wszelkie koszty związane z udzielonymi rabatami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
pokryje moja firma. W związku z powyższym nie będę kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu
do Gminy Drezdenko.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności
gospodarczej, tj. nazwy firmy, adresu firmy, oraz informacji o udzielonych rabatach, we wszelkich materiałach
informacyjnych, w tym: w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach dotyczących Karty Dużej
Rodziny.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami kodeksu karnego zgodnie z art. 233 § 1 KK
(Dz. U. Nr 88 poz. 553 z 1997 r. z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
w niniejszym wniosku.
…………………………………
(podpis właściciela firmy)
Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS
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UZASADNIENIE

Mając na uwadze szczególne potrzeby rodzin wielodzietnychoraz kierując się chęcią pomocy
w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży przedstawia się program wsparcia dla rodzin
wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Drezdenko. Najczęściej trudna sytuacja tych
rodzin podyktowana jest zwiększonymi, i to znacznie, kosztami ich utrzymania. Program pomaga
szczególnie tym rodzinom wielodzietnym, których dochody, ze względu na bardzo niskie kryteria,
często nie pozwalają na otrzymywanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, choć
często kryteria dochodowe przekraczane są w bardzo niewielkimstopniu. Program kierowany jest do
wszystkich rodzin wielodzietnychposiadających Kartę Dużej Rodziny (w tym rodziny zastępcze oraz
w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców wychowuje powyżej trójki dzieci), bez względu na kryterium
dochodowe.
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