
 
 

UCHWAŁA NR XXII/149/20 
RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych  zamieszkałych na terenie 
Miasta Dynów pn.” Dynowska Karta Dużej Rodziny” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1348), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Miasta Dynów rodzin wielodzietnych 
w procesie wychowawczym i edukacyjnym wprowadza się program działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
pod nazwą "Dynowska Karta Dużej Rodziny". 

2. Podstawowymi celami programu są: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, 

2) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się 
w tych rodzinach dzieci, 

3) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w Gminie Miejskiej Dynów. 

3. Program obejmuje: 

1) budowanie klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji służących 
rozwojowi rodziny, 

2) uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach i działaniach 
podejmowanych przez Miasto Dynów samodzielnie, jak i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami i pracodawcami. 

3) inicjowanie badań dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć program pn. „Dynowska Karta Dużej Rodziny”, 

2) Rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, zamieszkałą na terenie Miasta Dynów, która 
spełnia warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020. 
poz. 1348 ) 

3) Karcie - należy przez to rozumieć dokument, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Dynów, którym 
przysługuje prawo do posiadania Karty przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny. 

2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta. 
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3. Szczegółowy regulamin przyznawania i wydawania Karty oraz korzystania w Gminie Miejskiej Dynów 
z wprowadzonych w ramach Programu uprawnień, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Wzór wniosku o przyznanie Kart stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Rodzinom wielodzietnym w ramach Programu zapewnia się: 

1) zniżkę w wysokości 20% w opłacie za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku  w Dynowie  której wysokość 
określa Uchwała nr XLIII/249/18  Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę 
Miejska Dynów 

2) zniżkę w wysokości 20% w opłacie za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dynowie prowadzonym 
przez Gminę Miejską Dynów, której wysokość określa Uchwała nr XLV/250/14 Rady Miasta Dynów 
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego 
organem   prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów 

§ 5. Katalog ulg  oferowanych członkom rodzin wielodzietnych w ramach Programu, podany będzie do 
publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Dynowie i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społeczne w Dynowie. 

§ 6. 1. Realizatorami zadań wymienionych w § 3 będą: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie 

2) Miejskie Przedszkole w Dynowie 

3) Żłobek Miejski w Dynowie 

§ 7. W drugim kwartale każdego roku Burmistrz Miasta Dynów przedstawi Radzie Miejskiej w Dynowie 
roczne sprawozdanie z realizacji programu pn.” Dynowska Karta Dużej Rodziny” 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII /221/13  Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2013 roku 
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 
zamieszkujących na terenie Miasta Dynów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Roman Mryczko 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/149/20 

Rady Miasta Dynów 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Regulamin Programu „Dynowska Karta Dużej Rodziny” 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa warunki korzystania w Mieście Dynów z uprawnień w ramach programu 

„ Dynowska Karta Dużej Rodziny", zwanego dalej „Programem”. 

2. Karta przyznaje uprawnienia w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą 
„Dynowska Karta Dużej Rodziny”. 

3. Rodzinę wielodzietną stanowi rodzina, zamieszkała na terenie Miasta Dynów, o której mowa w Ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r. poz. 1348 ) zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. Zasady przyznawania i wydawania karty: 

1. Wzór wniosku oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny określa załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały 

2. Wzór „Dynowskiej Karty Dużej Rodziny”  określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

3. Karta może być przyznana członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie „Dynowskiej Karty Dużej Rodziny”. 

4. Wniosek o przyznanie Karty wydawany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie, 
można go również pobrać ze strony internetowej MOPS w Dynowie. 

5. Wnioski o przyznanie karty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie. 

6. Karta będzie wydawana bezpłatnie przez Kierownika MOPS w Dynowie na wniosek uprawnionego po 
stwierdzeniu spełnienia wymogów przewidzianych niniejszą uchwałą. 

7. Karta będzie wydawana na okres jednego roku. 

8. Osoba, której wydano kartę jest zobowiązana niezwłocznie poinformować MOPS w Dynowie o każdej 
zmianie jej sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu . 

§ 3. Zasady korzystania z Karty na terenie Miasta Dynów: 

1. Na żądanie Partnerów oferujących ulgi,  użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie wymaganych dokumentów będzie powodem odmowy 
uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty. 

2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub jej zniszczeniem. 

3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom, pod rygorem 
cofnięcia uprawnień użytkownikowi Karty. 

4. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty, użytkownik Karty lub w jego imieniu 
wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dynowie. 

§ 4. Uwagi końcowe: 

W przypadku znalezienia Karty należy zwrócić ją do MOPS w Dynowie
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Załącznik Nr 2                     

do Uchwały Nr XXII/149/20 

Rady Miasta Dynów  

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

 

 

 Dynów, dnia ……..…………..… 

 

……………………………………… 

(Imię i Nazwisko Wnioskodawcy)  

………………………………………  
(ulica)  

36-065 Dynów  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów  

 

 

WNIOSEK o wydanie Dynowskiej Karty Dużej Rodziny 

 

Wnoszę o wydanie Dynowskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej członków mojej rodziny 

do korzystania z uprawnień określonych Uchwała nr ……………..…… z dnia …….……..…… Rady 

Miasta Dynów w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Dynów.  

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie 

zamieszkujących pod wyżej wskazanym adresem:  

 

1. ………………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko Wnioskodawcy /Rodzica)  

 

2. …………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko  Rodzica)  

 

3. ………………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko,  PESEL dziecka)  

□ dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia 

□ dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej 

□ dziecko bez ograniczeń wiekowych legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności 
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4. …………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko,  PESEL dziecka)  

□ dziecko w wieku do 18-go roku życia 

□ dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej 

□ dziecko bez ograniczeń wiekowych legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności 

 

5. …………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko,  PESEL dziecka) 

□ dziecko w wieku do 18-go roku życia 

□ dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej 

□ dziecko bez ograniczeń wiekowych legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności 

 

6. ………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL dziecka  pokrewieństwa)  

□ dziecko w wieku do 18-go roku życia 

□ dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej 

□ dziecko bez ograniczeń wiekowych legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności 

 

Do wniosku dołączam:  

 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

 

W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – 

oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce. 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                       …………………….………………………..  

       (data i podpis)  
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXII/149/20  

Rady Miasta Dynów 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

DYNOWSKA KARTA 

DUŻEJ RODZINY 

GMINA 

MIEJSKA 

DYNÓW 
 

 

Numer karty: 

Ważna do: 

Posiadacz karty: 

 

DYNOWSKA KARTA 

DUŻEJ RODZINY 

GMINA 

MIEJSKA 

DYNÓW 
- …………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………. 

 

Burmistrz Miasta Dynów 

Zygmunt Frańczak 

UPRAWNIA DO: 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 5353


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3

	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 3 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 3 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 3 Punkt 3


	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 3

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3
	Paragraf 3 Ustęp 4

	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 4 Ustęp 1 Punkt 2

	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 3

	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 9
	Paragraf 10

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Paragraf 1
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 1

	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 3
	Załącznik 1 Paragraf 2
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 1
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 2
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 3
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 4
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 5
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 6
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 8

	Załącznik 1 Paragraf 3
	Załącznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1
	Załącznik 1 Paragraf 3 Ustęp 2
	Załącznik 1 Paragraf 3 Ustęp 3
	Załącznik 1 Paragraf 3 Ustęp 4

	Załącznik 1 Paragraf 4

	Załącznik 2
	Załącznik 3

		2020-12-29T13:01:24+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




