RADA MIEJSKA
w Nysiej
ni. Kolejowa 15 ./

48-300 NysaUCHWAŁA NR XXVII/418/16
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.

„Nyska Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785), zwanej dalej „ustawą o Karcie Dużej Rodziny", Rada
Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
1. Wprowadza się na terenie Gminy Nysa gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta
Dużej Rodziny", zwany dalej „Programem", mający na celu:

1)promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
2)promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
3)umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
4)zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i miodzieży z rodzin wielodzietnych.
2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Nysa,
którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie
Dużej Rodziny.
3. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej
Rodziny,

zwana

dalej

„Kartą".

Uprawnionych

członków

rodziny

wielodzietnej

z Gminy Nysa 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 z późn. zm.).

Identyfikatorem Gminy Nysa są następujące cyfry: 160705 3
4. Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do:

1)otrzymania z Gminnego Zarządu Oświaty 50 % dopłaty do biletów miesięcznych oferowanych przez
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o, dla dzieci dojeżdżających do szkoły podstawowej
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Nysa, przy czym dofinansowanie obowiązuje wyłącznie
w miesiącach roku szkolnego - nie obowiązuje w dni wolne od nauki szkolnej;
2)50% zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa;
3)50 % zniżki dla dziecka na korzystanie z zajęć wakacyjnych i zimowych podczas ferii tj. warsztatów,
wycieczek, atrakcji organizowanych przez Nyski Dom Kultury;
4)25% zniżki dla posiadacza Karty na spektakle teatralne i inne wydarzenia organizowane przez Nyski
Dom Kultury, z wyłączeniem wyjść grupowych organizowanych przez placówki oświatowe;
5)bezpłatnego wyrobienia karty bibliotecznej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie;
6)ulg i zniżek oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu zgodnie z 5.
5. 1. Przedsiębiorcy i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy, działające na terenie
Gminy Nysa, mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację wg. wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszej uchwały, w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg. Informacja
o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu, będzie publikowana na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w lokalnej prasie i radio.
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2.Przedsiębiorcy i instytucje, o których mowa w ust. 1, informują o realizacji Programu
w miejscu realizacji uprawnień, o których mowa w 4 pkt 6, umieszczając w widocznym miejscu znak
graficzny, którego wzór określi Burmistrz Nysy.
3.Burmistrz Nysy może odmówić przedsiębiorcy lub instytucji, o których mowa
w ust. 1, przystąpienia do Programu albo usunąć ten podmiot z Programu, w przypadku stwierdzenia
sprzeczności oferowanych dóbr lub usług z celem Programu.
6. Koszt uprawnień przyznanych przez podmioty, o których mowa w 4 pkt 1-5, jest finansowany
z budżetów tych podmiotów, zaś koszt uprawnień oferowanych przez podmioty wymienione w 5 ust. 1,

finansowany jest przez te podmioty.
7. Uprawnienia wynikające z niniejszej uchwały nie naruszają prawa do ulg przyznanych na podstawie
odrębnych przepisów.
8.1. Koordynatorem Programujest Burmistrz Nysy.

2.Gminne jednostki organizacyjne, w tym gminne osoby prawne, stosujące ulgi wynikające
z Programu zobowiązane są do przedstawienia Burmistrzowi Nysy, jako Koordynatorowi Programu,

informacji o kosztach realizacji Programu i liczbie osób korzystających z ulg, odpowiednio za okres od dnia
1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do 31 lipca danego roku oraz od dnia 1 lipca do dnia
31 grudnia danego roku - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3.Burmistrz Nysy przedstawia Radzie Miejskiej w Nysie sprawozdanie z realizacji Programu za okres
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
9. Promocja działań podejmowanych w ramach Programu obejmować będzie
w szczególności informacje oraz ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie, lokalnej
prasie, radio, na tablicach ogłoszeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, a także
poprzez placówki oświatowe.

10. Uprawnienia przewidziane w Programie będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2017 roku.
11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Nakonieczny
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/418/16

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 listopada 2016 r.
Deklaracja przystąpienia do gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta
Dużej Rodziny"

(nazwa i adres przedsiębiorcy/instytucji)

(NIP)
(nr telefonu)
Deklaruję przystąpienie do gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta
Dużej Rodziny" i gwarantuję następujące uprawnienia:
Nazwa uprawnienia

Jednostka miary

% zniżki

(pieczęć, data i podpis osoby uprawnionej)
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