
UCHWAŁA NR XXXVI/27/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny” na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z późn. zm./ art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
/Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm/ Rada Miasta Skarżyska –Kamiennej uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Skarżyską Kartę Dużej Rodziny” na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. 

§ 2. Karta adresowana jest do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci, 
zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 
3 miesięcy. 

§ 3. Skarżyska Karta Dużej Rodziny jest elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych i ma na 
celu: 

1. Pomoc rodzinie w poprawie warunków życia, 

2. Wzmacnianie i promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 

3. Ułatwienie dostępu rodzinom wielodzietnym do dóbr kultury, korzystania z obiektów sportowych, 
rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach, zniżkowych przejazdów komunikacją miejską MKS. 

4. Bezpłatne poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne świadczone w jednostkach gminnych w zakresie 
spraw opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 4. Realizatorem działań jest Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne gminy. 

§ 5. Prezydent Miasta może zaprosić do współpracy organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne oraz 
inne zainteresowane działaniami związanymi ze Skarżyską Kartą Dużej Rodziny. 

§ 6. Środki niezbędne do realizacji działań w ramach Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny pokrywane będą przez 
Gminę Skarżysko-Kamienna. 

§ 7. Potwierdzeniem uprawnień rodziny do korzystania z ulg jest Skarżyska Karta Dużej Rodziny wydawana na 
podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2013. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Andrzej Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/27/2013 

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  

z dnia 21.03.2013 r.  

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny  

 

§ 1 
1. Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest rodzinom 

wielodzietnym, tj. rodzinom zamieszkującym w Skarżysku-Kamiennej 
mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 
26 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje w trybie 
dziennym. 

2. Karta potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień wydawana jest 
w celu: 

a) zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych, 

b) umacniania oraz wspierania rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej, 
c) promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku. 

§ 2 
Kartę będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej – tj. rodziny w 
rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
wychowującej troje i więcej dzieci, w tym rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

§ 3 
1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny – przedstawiciel 

ustawowy składa w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej wypełniony i 
podpisany wniosek. Przy składaniu wniosku powinny być okazane oryginały, 
dokumentów potwierdzających status  rodziny wielodzietnej, tj.: 

a) w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem; 
b) w przypadku dzieci od 0 do 18 lat - akt urodzenia; 
c) w przypadku osób od 18 do 26 roku życia - legitymacja szkolna lub 

studencka. 
2. Druki wniosków są dostępne w biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w 

Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie Urzędu Miasta 
Skarżysko-Kamienna (www.skarzysko.pl). 

3. Pracownik Urzędu Miasta kwituje przyjęcie wniosku na odcinku wniosku, który 
otrzymuje wnioskodawca. Odcinek ten jest podstawą do odebrania Karty 
przez wnioskodawcę, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
w Skarżysku-Kamiennej pok. 31. 

4. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego 
złożenia. 

5. W przypadku zamiaru przedłużenia uprawnień osoba uprawniona o której 
mowa w ust. 1 powinna złożyć wniosek o nową kartę w terminie 
uwzględniającym zapisy ust. 4. 

6. Wystawcą Karty jest Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w 
Skarżysku-Kamiennej. Znalezioną Kartę należy zwrócić wystawcy. 

7. Karta jest imienna, posiada termin ważności oraz unikalny numer karty.  
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8. Karta jest ważna 1 rok od daty wystawienia. 
9. Wniosek o nową Kartę można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

końcem okresu ważności Karty. 
10. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty właściciel Karty lub przedstawiciel 

ustawowy jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 
wraz z prośbą o wydanie wtórnika Karty.  

11. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, właściciel Karty lub 
przedstawiciel ustawowy powinien zwrócić Kartę do Urzędu Miasta w 
Skarżysku-Kamiennej. 

§ 4 
Przy odbiorze Karty uprawniony otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i 
zwolnień. 

§ 5 
Katalog ulg i zwolnień jest przygotowywany  i aktualizowany  przez Urząd Miasta 
Skarżyska-Kamiennej w porozumieniu z jednostkami i instytucjami samorządowymi 
miasta, jednostkami nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta 
lub podmiotami działalności gospodarczej z terenu Miasta wyrażającymi chęć 
włączenia sie do przedsięwzięcia. 

§ 6 
Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Miasta 
Skarżyska-Kamiennej oraz dostępny w biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale 
Zdrowia i Polityki Społecznej  Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. 
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Uzasadnienie

Prowadzenie działań dotyczących polityki prorodzinnej należy do zadań własnych gminy. Proponowane 
w uchwale działania mają na celu wywołanie pozytywnych skutków społecznych, takich jak: wzmocnienie 
funkcji rodziny, budowanie przychylnego klimatu dla rozwoju rodziny, wzrost autorytetu moralnego rodziny. 
Zapewnienie zwiększonego dostępu do instytucji kultury, sportu, rekreacji, usług komunikacji miejskiej 
przyczyni się do wzrostu poziomu życia rodzin wielodzietnych. Skarżyska Karta Dużej Rodziny będzie między 
innymi upoważniała do korzystania na preferencyjnych warunkach z ofert miejskich instytucji kultury, sportu 
i rekreacji w wysokości  do 75% zniżki, ulgowych przejazdów środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
w wysokości do 75%. Spośród rodzin wielodzietnych 98 objętych jest opieką MOPS, w rodzinach tych 
przebywa 331 dzieci. Z pomocy w formie zasiłku rodzinnego korzysta 198 rodzin wielodzietnych, w których 
jest łącznie 653 dzieci (rok 2012). Na dzień dzisiejszy brak jest aktualnych danych o ogólnej liczbie rodzin 
wielodzietnych na terenie miasta. Narodowy Spis Powszechny Ludności w 2002 r. wykazał, że na terenie gminy 
w danym roku funkcjonowało 900 rodzin z trójka lub więcej dzieci.  Szacunkowy koszt realizacji programu 
uzależniony będzie od ilości rodzin korzystających z przysługujących ulg. W pierwszym roku koszty wyniosą 
około 50000zł. 

Gmina Skarżysko-Kamienna będzie poszukiwała partnerów spośród firm prywatnych, które zechcą 
przyłączyć się do programu i zaoferować zniżki dla rodzin wielodzietnych. 

W zależności od ponoszonych kosztów przez gminę wysokość oferowanej ulgi może wzrastać lub pozostać 
na ustalonym poziomie. 

Proponowane w uchwale działania mieszczą się w zakresie potrzeb pomocy społecznej przedstawionych 
przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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