
UCHWAŁA NR XXI/273/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie  gminnego programu dla rodzin wielodzietnych  „KARTA DUŻEJ RODZINY                     
GMINY NOWY TOMYŚL”

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zmianami),  art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Nowy Tomyśl gminny program dla rodzin wielodzietnych „KARTA 
DUŻEJ RODZINY GMINY NOWY TOMYŚL”, zwany dalej „Programem”, mający na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Nowy 
Tomyśl, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390, ze zmianami).

§ 3. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny, 
zwana dalej „Kartą”. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Nowy Tomyśl identyfikuje się 
po 7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator danej gminy ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania 
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, 
poz. 1031 ze zmianami). Identyfikatorem Gminy Nowy Tomyśl są następujące cyfry: 3015043.

§ 4. Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do:

1) otrzymania zestawu upominkowego „Paczka dla niemowlaczka” o wartości 400,00zł (słownie: czterysta 
złotych 00/100) z okazji narodzin w rodzinie trzeciego i kolejnego dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka. Zestaw upominkowy obejmuje zestaw pieluszek jednorazowych, śpioszków, kremów 
i innych środków pielęgnacyjnych posiadających stosowne atesty i dopuszczonych do obrotu przez 
właściwe władze. Wyboru wykonawcy do przygotowania zestawu upominkowego dokona Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu na podstawie aktualnych przepisów prawnych dot. zamówień 
publicznych. Zestaw artykułów z uwzględnieniem płci noworodka określi umowa zawarta z wykonawcą 
usługi.  W/w zestaw osobom uprawnionym wydawany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowym Tomyślu.

2) bezpłatnego wstępu  na wszystkie własne imprezy organizowane przez Nowotomyski Ośrodek Kultury 
w Nowym Tomyślu z wyjątkiem imprez organizowanych w tym Ośrodku przez inne podmioty np. agencje 
artystyczne,

3) bezpłatnego nabycia rocznego biletu wstępu do Ogrodu Zoologicznego w Nowym Tomyślu,

4) bezpłatnej rejestracji w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu,

5) bezpłatnego wstępu na lodowisko w Nowym Tomyślu,

6) udzielenia rodzinom wielodzietnym ulg przez jednostki organizacyjne gminy Nowy Tomyśl, na podstawie 
uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu oraz wewnętrznych aktów wydanych przez 
gminne jednostki organizacyjne,

7) korzystania ze zniżek/ulg/rabatów dla rodzin wielodzietnych udzielanych przez inne niż gminne podmioty, 
w tym prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpią do Programu, zwane dalej „partnerem”.
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§ 5. Zestawienie podmiotów uczestniczących w Programie oraz udzielanych przez te podmioty świadczeń 
ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Tomyślu.

§ 6. 1. Uczestnictwo w Programie podmiotów, które go realizują opiera się na zasadach suwerenności stron 
i partnerstwa.

2. Przystąpienie partnera do Programu następuje na podstawie porozumienia zawartego z gminą Nowy 
Tomyśl, określającego prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Programie.

3. Przystąpienie partnera do Programu jest ogłaszane przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nowym Tomyślu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu informacji wskazującej 
nazwę uczestnika Programu oraz jego ofertę związaną z uczestnictwem w Programie.

4. Partner otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem identyfikacyjnym (logo) Programu, który 
umieszczać może w witrynach, na kasach i materiałach promocyjnych, w szczególności posługując się naklejką 
określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

5. Partner potwierdza prawo członka rodziny do korzystania z proponowanej oferty poprzez żądanie 
okazania przez członka rodziny Karty.

§ 7.  Środki finansowe na realizację instrumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-6 pokrywane są z budżetu 
gminy Nowy Tomyśl.

§ 8. Gmina Nowy Tomyśl nie ponosi odpowiedzialności za zniżki/ulgi/rabaty lub inne świadczenia 
proponowane posiadaczom karty, przez partnerów Programu.

§ 9. Informację o realizacji Programu za poprzedni rok przedstawia dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Tomyślu do 31 marca następnego roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 11. Traci moc:

1) Uchwała Nr  XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie 
przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”;

2) Uchwała Nr XXXIX/401/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 lutego 2014 r.  w sprawie 
zmiany uchwały Nr  XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia  2013 r., 
w sprawie przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”;

3) Uchwała Nr XVI/200/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 listopada 2019 r.  w sprawie 
zmiany uchwały Nr  XXXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia  2013 r., 
w sprawie przyjęcia programu „Karta Rodziny 3+”.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XXI/273/2020

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 20 marca 2020 r.

NAKLEJKA  IDENTYFIKACYJNA  PROGRAMU
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/273/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINY NOWY TOMYŚL”

Uchwała podejmowana jest w trybie przewidzianym przez art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie

gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady należy stanowienie w innych sprawach

zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji rady gminy. Jej celem jest rozszerzenie programu

działań wynikające z rozpoznanych potrzeb i możliwości Gminy. W szczególności ma na celu symboliczne i

materialne wsparcie przez władze samorządowe rodziców/opiekunów w momencie narodzin ich trzeciego i

każdego kolejnego dziecka.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym upoważniającym samorządy do uchwalania programów

przyznających uprawnienia członkom rodzin wielodzietnym jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie

Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zmianami). Kompetencje do uchwalania takiego programu

zgodnie z art. 27 ww. ustawy posiada rada gminy.

Jak stanowi art. 28 ww. ustawy w przypadku, gdy w Gminie jest wprowadzony samorządowy program

przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, gmina może wykorzystać Kartę jako dokument

potwierdzający uprawnienie do korzystania z wprowadzonych odpowiednio w gminie, powiecie lub

województwie uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych.

Powyższe pozwoli na ograniczenie ilości składanych wniosków, gromadzenia dodatkowych dokumentów,

ułatwi korzystanie z kart jej posiadaczom oraz nie będzie generowało dodatkowych kosztów związanych z

drukiem odrębnej karty.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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