UCHWAŁA NR XLIV/854/14
RADY MIASTA CHORZÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ
RODZINY”
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)
Rada Miasta Chorzów
uchwala
§ 1.
1. Przyjmuje się program pn. „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”.
2. Katalog lokalnych ulg, zwolnień, uprawnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych oraz podmiotów
je przyznających zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów oraz na stronie internetowej Miasta Chorzów.
§ 2.
Organizatorem Programu jest Miasto Chorzów, które będzie współpracować w tym zakresie z tzw.
Partnerami Programu, a w szczególności:
1) z wybranymi jednostkami kultury, edukacji, sportu, rekreacji, nie powiązanymi strukturalnie bądź
kapitałowo z Miastem Chorzów bądź powiązanymi na podstawie osobnych umów i porozumień,
w szczególności z organizacjami pozarządowymi;
2) przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą – którzy wyrażą wolę przystąpienia do
Programu.
§ 3.
Szczegółowe założenia Programu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Chorzów
Henryk Wieczorek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/854/14
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
PROGRAM „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”
§ 1.
ADRESACI PROGRAMU
1. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Chorzowa (w tym
rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
rodzinnego). Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodziny, przez których rozumie się
rodzica, w tym rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą placówkę rodzinną, małżonka rodzica oraz
dziecko, w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę pełnoletnią
pozostającą w pieczy zastępczej; przy czym poprzez:
1) „ rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta
Chorzów, składającą się z rodziców/opiekunów (jednego rodzica/opiekuna) mających na utrzymaniu
dwoje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub
studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) „ rodzinę zastępczą” oraz „rodzinny dom dziecka” rozumie się rodzinną formę opieki nad dzieckiem
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135, 154 i 866),
zamieszkałą na terenie Miasta Chorzów, mającą na utrzymaniu dwojee i więcej dzieci w wieku do
18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia
wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności;
3) „placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego” rozumie się instytucjonalną formę
całodobowej opieki nad dzieckiem w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135, 154 i 866), usytuowaną na terenie Chorzowa.
2. Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
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 w okresach, o których mowa w ust.1, pomimo zmian w liczbie dzieci
wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
§ 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU
1. Celami głównymi Programu są:
1) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny,
2) promocja modelu rodziny wielodzietnej i zastępczej,
3) zwiększenie poziomu aktywności rodzin,
4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
5) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.
2. W/w cele będą realizowane będą poprzez:
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1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji w usługach zarządzanych przez jednostki
organizacyjne i instytucje zależne od Miasta Chorzów; w szczególności poprzez wprowadzenie zniżek
w opłatach za wstęp do podległych im obiektów/instytucji itp.,
2) opracowanie oraz koordynację systemu ulg i preferencji adresowanych do rodzin wielodzietnych,
oferowanych przez podmioty, w tym przedsiębiorców, niepowiązane organizacyjnie i kapitałowo
z Miastem Chorzów, które przystąpią do realizacji Programu jako partnerzy oferujący usługi i zakup
towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
3) badanie sytuacji i potrzeb rodzin oraz uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin
w wieloletnich strategiach, programach i inicjatywach podejmowanych przez Miasto Chorzów,
4) działania na rzecz rozwoju wolontariatu zaangażowanego w promowanie i wspieranie rodzin,
w szczególności w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności twórczych, sportowych
i artystycznych członków dużych rodzin,
5) budowanie lokalnego klimatu sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji
służących rozwojowi rodziny.
§ 3.
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
1. Program będzie realizowany w następujących obszarach:
1) edukacja,
2) kultura,
3) sport,
4) kultura fizyczna,
5) turystyka,
6) inne świadczenia na rzecz rodzin.
2. Bezpośrednimi realizatorami Programu będą trzy grupy partnerów:
1) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji Miasta
Chorzów;
2) jednostki kultury, edukacji, sportu, rekreacji, nie powiązane strukturalnie bądź kapitałowo z Miastem
Chorzów bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, w szczególności organizacje
pozarządowe;
3) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Chorzowa.
3. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej oraz potwierdzeniem uczestnictwa
rodziny w Programie będzie Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą – uprawniająca jej posiadaczy do
korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień
oferowanych przez uczestniczących w programie Partnerów. Karta honorowana będzie
w oznakowanych punktach partnerskich.
4. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz jej wzór zostaną określone
zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów.
5. Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż podległe Miastu Chorzów nastąpi na podstawie
porozumień zawartych z Prezydentem Miasta Chorzów.
6. Podmiot, który przystąpi do Programu – Partner Programu, posługiwać się będzie w materiałach
reklamowych oraz informacyjnych znakiem: „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
7. Informacje n/t warunków Programu oraz wykazy uprawnień oraz podmiotów je przyznających,
dostępne będą stale na stronie internetowej Miasta Chorzów, w odpowiedniej zakładce „Chorzowska
Karta Dużej Rodziny” oraz w wybranych instytucjach miejskich, stanowiących jednocześnie punkty
kolportażu Kart Programu.
8. Wykazy, o których mowa w ust.7, będą aktualizowane każdorazowo w przypadku zmiany
uprawnień lub podmiotów, które uprawnienia te przyznały.
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