
UCHWAŁA NR IX/68/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Rawskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych 
Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3a i pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (Dz.  
U.  z 2019 r.  poz.  511), w związku z art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1832), Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Powiatu Rawskiego Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, 
zwany dalej „Programem”, mający na celu:

1) Promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) Wspieranie i zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 2. Wsparcie rodzin wielodzietnych będzie polegało m.in. na:

1) Działaniach podejmowanych przez Powiat Rawski oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie 
współpracy z organizacjami wspierającymi rodziny wielodzietne;

2) Współpracy z innymi podmiotami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą, w celu wypracowania systemu zniżek dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny.

§ 3. 1 Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Powiatu 
Rawskiego, którym przysługuje prawo i które posiadają Kartę Dużej Rodziny na podstawie ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny.

2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia członka rodziny wielodzietnej do korzystania z uprawnień 
wynikających z Programu dla rodzin wielodzietnych jest Karta Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832).

§ 4. 1 Karta Dużej Rodziny w ramach Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 
uprawnia do ulg, rabatów, upustów przyznawanych przez podmioty – partnerów Programu, na podstawie umów 
zawartych z Powiatem Rawskim po złożeniu deklaracji określającej rodzaj i wysokość zastosowanych ulg, rabatów 
i upustów oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Oświaty Kultury Sportu i Promocji Rady Powiatu 
Rawskiego.

2. Koszt przyznanych przez partnerów programu ulg, rabatów i upustów jest finansowany wyłącznie ze 
środków własnych tych partnerów.

3. Informacja o partnerach którzy przystąpili do Programu wraz z wysokością zadeklarowanych ulg, rabatów 
i upustów, będzie publikowana na stronach internetowych Powiatu.

4. Partnerzy Programu będą uprawnieni do umieszczenia w swoich lokalach, materiałach promocyjnych 
i reklamowych oraz na stronie internetowej znaku graficznego Programu, określonego przez Zarząd Powiatu 
Rawskiego.

5. Zarząd Powiatu Rawskiego będzie dążył do zawarcia umów z instytucjami kulturalnymi oraz sportowymi 
w celu wypracowania systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie powiatu rawskiego.

6. Zarząd Powiatu Rawskiego może odmówić prawa do przystąpienia do Programu lub usunąć partnera 
z Programu w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z deklaracją przystąpienia do Programu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z roli rodziny, w tym rodziny wielodzietnej, w naszym społeczeństwie.
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu Powiatu Rawskiego, którym przysługuje prawo do
posiadania ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY przyznawanej na podstawie ustawy o KARCIE DUŻEJ
RODZINY. Program służy promocji firm/instytucji , którzy staną się lokalnymi partnerami w jego realizacji.

Oczekiwanym skutkiem społecznym wprowadzenia uchwały będzie lepsza współpraca z firmami
i instytucjami w celu promowania rodzin wielodzietnych i zapewnienia im ulg, rabatów i upustów. Realizacja
przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć koszty dostępu dla rodzin wielodzietnych do produktów i usług,
a jednocześnie pokaże mieszkańcom rolę Powiatu w tym zakresie i przyczyni się do promocji Powiatu poprzez
posługiwanie się znakiem graficznym Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Uchwała nie spowoduje skutków finansowych dla Powiatu.
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