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UCHWAŁA NR VIII/51/15
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE
z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin Programu „Pelplińska Karty Dużej Rodziny”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 27 ust. 1, ust. 2, art. 28 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) uchwala się, co następuje:Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 27 ust. 1, ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu wzmacniania roli dużej rodziny, wsparcia realizacji jej funkcji i promocji modelu rodziny
wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku, wprowadza się Program „Pelplińska Karta Dużej
Rodziny”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Adresatami Programu są rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze i rodziny prowadzące rodzinne
domy dziecka, zamieszkujące na terenie Gminy Pelplin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy
się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.
§ 2. 1. Przyjmuje się Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, jako kartę uprawniającą do zniżek na terenie
Gminy Pelplin.
2. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty,
legitymacja szkolna, legitymacja studencka, paszport, prawo jazdy książeczka wojskowa; z wyłączeniem
dzieci, które nie posiadają dowodu tożsamości tj. do rozpoczęcia nauki szkolnej.
§ 3. Uprawnienia wynikające z Programu, przysługują członkom rodziny wielodzietnej niezależnie od
dochodu.
§ 4. 1. Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z oferty przygotowanej przez Gminę Pelplin
dla członków rodzin, o których mowa w § 1 ust. 2, w porozumieniu z:
1) jednostkami organizacyjnymi Gminy Pelplin ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek
oświaty i pomocy społecznej;
2) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Gminy Pelplin, które
wyrażą chęć współpracy.
2. Informacje na temat zniżek i ulg proponowanych przez podmioty wskazane w pkt. 1-3 będą umieszczane
na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pelplin: www.bip.pelplin.pl .
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.
§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i w BIP Urzędu M i G Pelplin.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Regulamin Programu"Pelplińska Karta Dużej Rodziny"
§ 1.
1. Program „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” zwany dalej „Programem” skierowany jest do rodzin
wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka zamieszkujących na
terenie miasta i gminy Pelplin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych, niezależnie od
dochodu.
2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z uprawnień wprowadzonych w ramach
Programu jest Karta Dużej Rodziny (zwana dalej „Kartą Dużej Rodziny”), wydana podmiotom określonym
w ust. 1, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) zwana
dalej „Ustawą”.
3. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Referacie d.s. Społecznych Urzędu Miasta
i Gminy Pelplin przy ul. Mickiewicza 23.
4. Karta Dużej Rodziny ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź udostępniana innym
nieuprawnionym osobom.
§ 2. Celem Programu jest:
1) wzmacnianie roli dużej rodziny;
2) wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych;
3) wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej;
4) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, poprzez
ułatwienie ich członkom dostępu do różnych dóbr i usług w szczególności kultury i sportu;
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako przyjaznej rodzinie;
6) promocja modelu rodziny wielodzietnej;
7) promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica
mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 25 roku życia w przypadku
kontynuowania nauki, lub w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych z wyłączeniem dzieci, które zawarły
związek małżeński,
2) rodzicu (rodzicach) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)
prowadzącą rodzinny dom dziecka;
3) dziecku – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,
oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2009 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.)
§ 4. 1. Podmioty określone w § 1 ust. 1 regulaminu, legitymujące się Kartą Dużej Rodziny, posiadają
uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień na terenie miasta i gminy Pelplin.
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2. Z ulg i zwolnień może skorzystać cała rodzina, jak również poszczególni jej członkowie oddzielnie.
3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków określonych w § 1 ust. 1 regulaminu są:
1) ważny dokument tożsamości – w przypadku osób dorosłych;
2) legitymacja szkolna – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia;
3) dokument potwierdzający pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – w przypadku dziecka powyżej
18 roku życia.
§ 5. 1. Osoby uprawnione w ramach posiadanej Karty Dużej Rodziny mają prawo do ulg i zniżek:
1) Ulga w korzystaniu ze żłobka w wysokości określonej we właściwej uchwale Rady Miejskiej w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Pelplin.
2) Ulga w wysokości 50% w opłatach, za korzystanie dziecka z przedszkoli, określona we właściwej uchwale
Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3) Świadczenie nieodpłatnych usług pomocy i informacji prawnej,
2. Ulgi w odpłatnościach można łączyć.
§ 6. 1. Program „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” pozwala na przystąpienie do niego podmiotów na
zasadach suwerenności stron i partnerstwa.
2. Celem przystąpienia do Programu podmiot zainteresowany winien złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy
Pelplin, Lokalną Deklarację Partnerstwa, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do Programu w charakterze partnera następuje na podstawie porozumienia zawartego
z Gminą Pelplin, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Podmioty, które przystąpiły do Programu mogą posługiwać się spójną identyfikacją wizualną Programu,
w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych.
5. Informacje dotyczące warunków Programu oraz wykazy uprawnień oraz podmiotów je przyznających,
dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, w odpowiedniej zakładce
„Pelplińska Karta Dużej Rodziny”.
6. Wykazy, o których mowa w ust. 5, będą aktualizowane każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień
lub podmiotów, które uprawnienia te przyznały.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Programu „Pelplińska Karta
Dużej Rodziny”
Porozumienie
zawarte w dniu ………………………………. w Pelplinie, pomiędzy:
Gminą Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, NIP: 593-10-05-137, Regon 191675333,
zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
…………………………….……………………………. Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
a
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu w zależności od jego formy prawnej)
reprezentowanym przez:
…….………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej Partnerem,
zwanymi dalej łącznie również Stronami,
o następującej treści:
§ 1. 1. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsze Porozumienie zawierane jest w celu realizacji na terenie
Gminy Pelplin Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” przyjętego Uchwałą Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 2 czerwca 2015 roku.
2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsze Porozumienie zawarte zostało w związku ze złożeniem przez
Partnera „Lokalnej Deklaracji Partnerstwa” zgodnie z treścią Regulaminu „Pelplińskiej Karty Dużej Rodziny”
(zwanego dalej Regulaminem), wprowadzonego uchwałą wymienioną w ust. 1
§ 2. 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie przyznawanych przez Partnera szczególnych
uprawnień podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Zakres szczególnych uprawnień oraz miejsca, w których będą przyznawane szczególne uprawnienia,
określa załącznik nr 1 do mniejszego porozumienia, stanowiący jego integralną część.
3. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek podmiotów o których mowa w
§ 1 ust. 1 Regulaminu.
§ 3. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania ze szczególnych uprawnień
o których mowa w § 2 jest Karta Dużej Rodziny, wydana podmiotom określonym w § 1 ust. 1 Regulaminu,
zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).
§ 4. 1. W celu realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia Gmina zobowiązuje się do:
1) zamieszczenia na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pelplin www.bip.pelplin.pl , wykazu uprawnień
przyznanych przez Partnera w ramach niniejszego Porozumienia podmiotom o których mowa w § 1 ust.1
Regulaminu;
2) zamieszczenia w siedzibie Referatu d.s. Społecznych w Pelplinie (ul. Mickiewicza 23) wykazu uprawnień
przyznanych przez Partnera w ramach niniejszego Porozumienia podmiotom o których mowa
w § 1 ust. 1 Regulaminu;
3) umożliwienia wykorzystywania przez Partnera spójnej identyfikacji wizualnej Programu, w szczególności
w materiałach promocyjnych i reklamowych.
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2. Partner oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych oraz informacji dotyczących
uprawnień przyznanych przez Partnera w ramach niniejszego Porozumienia na stronie internetowej o których
mowa w ust. 1 powyżej, w budynkach Gminy, jak również we wszelkich publikacjach, broszurach,
informatorach wydawanych przez Gminę.
§ 5. 1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia Partner zobowiązuje się do udzielenia
podmiotom o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, szczególnych uprawnień w zakresie określonym
w § 2 niniejszego Porozumienia.
2. Partner oświadcza, iż oferowane przez niego w ramach realizacji niniejszego Porozumienia dobra lub
usługi są zgodne z celem Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”.
3. Partner przy realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia zobowiązuje się do przestrzegania zasad
określonych w Programie „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 2 czerwca 2015 roku,
§ 6. 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na wyłączny koszt i w ramach środków
własnych Partnera.
2. Gmina nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej z tytułu udzielenia przez Partnera na
rzecz podmiotów o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu szczególnych uprawnień o których mowa
w § 2 niniejszego Porozumienia.
§ 7. 1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia ………….. do dnia
…………………./nieokreślony.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania
………………………… okresu wypowiedzenia.

niniejszego

Porozumienia

z zachowaniem

3. Gmina może rozwiązać niniejsze Porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Porozumienia.
§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszego Porozumienia Strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia
będzie Sąd właściwy dla siedziby Gminy.
§ 10. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
…………………………………
Gmina

…………………………………..
Partner
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Załącznik Nr 1
do Porozumienia

Szczególne uprawnienia
przyznane przez Partnera podmiotom o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu

Adresy miejsc, w których
będą przyznane szczególne
uprawnienia

……………………………………
miejscowość, dnia

Zakres szczególnych uprawnień

……………………………………..
Partner
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Programu „Pelplińska Karta
Dużej Rodziny”
Lokalna deklaracja partnerstwa
w programie „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”
Nazwa podmiotu: ...................................................................................................................
Adres siedziby: .......................................................................................................................
Numer REGON: ……….........................................................................................................
Numer NIP: ….......................................................................................................................
Osoba reprezentująca podmiot: ...............................................................................................
Dane kontaktowe (osoba, email, telefon): …...........................................................................
Niniejszym deklaruję/my uczestnictwo w Programie „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” poprzez
udzielenie użytkownikom Karty ulg według poniższych zasad:
Oferta (zakres ulg/zniżek) i miejsce świadczenia

Oświadczam/y, że:
1. Koszty związane z udzielonymi użytkownikom Karty ulgami poniesiemy w całości
we własnym zakresie;
2. Wyrażam/y zgodę na umieszczenie danych podmiotu, który reprezentuję/my, informacji o ulgach
udzielanych użytkownikom Karty i logotypu firmy, w publikowanych przez Gminę Pelplin materiałach
informacyjnych związanych z Programem „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”

.................................................................
Podpisy osób reprezentujących podmiot
Prosimy o przesłanie formularza deklaracji pocztą lub złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, Plac
Grunwaldzki 4, Referacie d.s. Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Pelplin ul. Mickiewicza 23.

