Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/371/2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 września 2013r.

PROGRAM
Karta Dużej Rodziny 3+
gminy Jabłonna
(tekst jednolity)

Uznając, że rodzina wymaga szczególnej troski i ochrony, oraz doceniając pozytywny wpływ jaki wnoszą
duże rodziny w rozwój gospodarczy i społeczny gminy Jabłonna ustanawia się program „Karta Dużej
Rodziny 3+ gminy Jabłonna” zwany dalej „Programem”. Podstawowymi celami Programu jest
wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, promowanie pozytywnego
wizerunku rodziny wielodzietnej oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do 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 lub do 24 roku życia jeśli kontynuują naukę w szkole (w szkole
wyższej) zameldowaną na terenie gminy Jabłonna, rozliczającą się z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz opłacającą w gminie Jabłonna
podatki i opłaty lokalne.;
2. dziecku - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko,
w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką
prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim;
3. Karcie Dużej Rodziny 3+ - należy przez to rozumieć dokument wydany członkom rodziny
wielodzietnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 1 do niniejszego Programu.
§2
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych.
§3
1. Potwierdzenie uprawnień do korzystania ze wsparcia w formach, o których mowa w § 4 niniejszego
Programu stanowi Karta Dużej Rodziny 3+.
2. Karta Dużej Rodziny 3+ wydawana jest rodzinom wielodzietnym, o których mowa w § 1 pkt 1 na
podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 2, na okres od 1 roku do 3 lat w terminie do
30 dni od złożonego wniosku.
3. Okres ważności ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uwzględniając wiek dzieci. Po ustaniu
okresu ważności, rodzina może ponownie ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny 3+.
4. Kartę Dużej Rodziny 3+ otrzymuje każdy jej członek.
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5. Karta Dużej Rodziny 3+ zawiera:
1) numer karty,
2) datę ważności karty,
3) imię i nazwisko posiadacza karty,
4) informację o tym, że karta ważna jest wyłącznie przy okazaniu dokumentu
potwierdzającej tożsamość, użytkownika lub jego rodzica/opiekuna prawnego,
§4
Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych w następujących formach:
1. Ulgi w wysokości 50%:
1) w opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Jabłonna. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje terminowo i
na bieżąco opłaty za czynsz mieszkaniowy,
2) w opłatach za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi pobieranymi przez
Urząd Gminy Jabłonna. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco i terminowo opłaty
za odbiór odpadów komunalnych,
3) w opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych na terenie gminy Jabłonna w
zakresie przekraczającym podstawę programową. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje
bieżące opłaty za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych w zakresie
przekraczającym podstawę programową
4) ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy lub zajęcia organizowane przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie finansowane lub współfinansowane z budżetów tych
jednostek.
2. Ulgi wynikające z niniejszego Programu są naliczane od następnego miesiąca, po miesiącu w którym
rodzina wielodzietna otrzymała Kartę Dużej Rodziny 3+.
3. Rodzina, która skorzystała z ulg wynikających z niniejszego Programu, a następnie nie regulowała
terminowo należnych opłat przez co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe traci uprawnienia do
danej ulgi.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zwłoka w należnych opłatach, o których mowa
powyżej została spowodowana zdarzeniami losowymi i innymi trudnymi okolicznościami, rodzina
może złożyć pisemny wniosek do Wójta Gminy Jabłonna o przywrócenie utraconej ulgi. Wójt może
wydać zgodę na przywrócenie utraconej ulgi, biorąc pod uwagę informacje i opinie uzyskane od
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pod warunkiem uprzedniego uregulowania
zaległych należności.
§5
1. Środki na realizację niniejszego Programu pokrywane są z budżetu gminy Jabłonna z zastrzeżeniem
§6.
2. Koordynatorem programu Karta Dużej Rodziny 3+ jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
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Społecznej w Jabłonnie.
3.GminnyOśrodek Pomocy Społecznej prowadzi ewidencję rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny
3+ oraz ewidencję rodzaju ulg z których korzystają rodziny wielodzietne.
§6
1. Przedsiębiorcy i instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi gminy mogą włączyć się w
realizację Programu wypełniając deklarację stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego programu, w
której określą zakres i wysokość stosowanych ulg.
2. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu będzie publikowana na stronach
internetowych gminy Jabłonna oraz w Informatorze Gminnym „Wieści z Naszej Gminy”.
§7
1. Gminne jednostki organizacyjne stosujące ulgi wynikające z niniejszego Programu zobowiązane są do
przedstawiania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako Koordynatorowi Programu
rocznej informacji o kosztach realizacji Programu i liczbie osób korzystających z ulg, w terminie do 31
stycznia za rok poprzedni.
2. Informacja o realizacji Programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, składanym Radzie Gminy Jabłonna.
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