
U C H W A Ł A    Nr IV/21/2015 
Rady Gminy Rudniki 

z  dnia 3 lutego 2015 roku 

w sprawie przyjęcia programu pn. „Karta Du żej Rodziny 3+ w Gminie Rudniki” 
 
 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym /Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, art. 17 ust. 2 pkt 4, art.110 ust. 10 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U z 2013 roku poz.182 z późn. zm./ 
Rada Gminy Rudniki uchwala: 

 
                                                                    § 1 
 
Przyjąć program pod nazwą „Karta Dużej Rodziny 3+ w Gminie Rudniki”,  stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
                                                                     § 2 
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 
 
                                                                      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Załącznik  
do uchwały Nr IV/21/2015                                                                                          

                                                                                                       Rady Gminy Rudniki  
                                                                                                                   z dnia 3 lutego 2015 roku  
   
 

Program Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki 
 
Podstawowym celem programu jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej 
rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do oświaty, dóbr 
kultury, sportu i rozrywki. 
                                                              § 1  
Ilekroć w Programie jest mowa o : 

1. Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę mającą na utrzymaniu troje 
lub więcej dzieci: 

   -  w wieku do 18 roku życia  
   -  w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole   
       lub szkole wyższej 
   -  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się  orzeczeniem  
      o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

2. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią spełniającą warunki,  
o których mowa w ust. 1. 

                                                      § 2 
Do korzystania  z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej: 

1. Rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub 
osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

2. małżonek rodzica; 

3. dziecko- przez które rozumie się także dziecko,  nad którym rodzic sprawuje rodzinną 
pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 roku poz. 135, ze zm./. 
 

                                                              § 3 
1. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celu programu są: 

    1/ umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego,   
       poprzez obniżenie ceny biletu do 1 / jeden/ złoty; 

      2/ obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1/jeden/ złoty; 

   3/ umożliwienie rodzinie wielodzietnej zwolnienia z opłaty za świadczenia udzielane  
      w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania  
      przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych  przez  
      Gminę  Rudniki. 

2. Program realizowany jest przez jednostki organizacyjne gminy Rudniki.  
 
 
 



                                                        § 4 
 Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3 jest 
posiadanie Karty Dużej Rodziny, która jest wydawana przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rudnikach, na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
 

                                                         § 5 
Środki niezbędne na realizację zadań, o których mowa w programie pokrywane są z budżetu 
gminy. 
 
                                                                § 6 
Jednostką koordynującą realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rudnikach przy współpracy Referatu Promocji i Rozwoju Gminy. 
 

                                                            § 7 
Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Rudniki.  

 
 
 
 


