UCHWAŁA NR XV/122/15
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. poz. 1863) - Rada Miejska Cieszyna
postanawia:
§1
Uchwalić miejski program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pn. „Cieszyńska Karta
Dużej Rodziny” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Krzysztof Kasztura
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Załącznik do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 października 2015 r.
„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”
§1
Cieszyńska Karta Dużej Rodziny jest programem, który ma na celu:
- wspieranie rodzin wielodzietnych;
- umacnianie roli rodziny;
- zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych.
§2
1. Cieszyńska Karta Dużej Rodziny jest programem skierowanym do mieszkańców Cieszyna, uprawniającym
do korzystania ze wsparcia w postaci ulg i zniżek oferowanych przez Jednostki Organizacyjne Gminy Cieszyn oraz
przez inne podmioty, które wyrażą chęć uczestnictwa w realizacji Programu. Prawo do korzystania z Programu
przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
a) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
· szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
· szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie
z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki,
c) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
a) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)
prowadzącą rodzinny dom dziecka;
b) małżonek rodzica;
c) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz
osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 rpoz. 332 z późn. zm.).
3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub
któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd
nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom
dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy
zastępczej.
5. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
a) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terenie gminy Cieszyn;
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b) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terenie gminy Cieszyn na podstawie zezwolenia na pobyt
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
c) mającym miejsce zamieszkania na terenie gminy Cieszyn obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (tekst jednolity:Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających
wpływ na istnienie tego uprawnienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4.
7. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian
mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub
małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
8. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, o którym
mowa w § 2 ust. 1 mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły
w skład rodziny wielodzietnej.
9. W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko
w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania Karty mimo
utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.
10. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny
wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny
wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.
11. Karta oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku
o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do
posiadania Karty.
§3
Realizatorami Programu są:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5 - w zakresie prowadzenia działań dotyczących
współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Cieszyn i innymi podmiotami;
b) Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14 - w zakresie realizacji
procedury wydawania Karty;
c) Jednostki Organizacyjne Gminy Cieszyn,
d) przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, które włączyły się w realizację Programu - w zakresie
przygotowywania ofert dla Beneficjentów Programu „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.
§4
1. Karta wydawana jest na wniosek rodzica/opiekuna każdemu członkowi rodziny wielodzietnej w oparciu
o stosowną procedurę wydawania karty.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający
tożsamość, w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz
oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
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b) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
d) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie
pieczy
zastępczej
–
zaświadczenie
o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
3. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz 1182 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do
realizacji programu.
§5
1. Czynności w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania kart oraz monitorowania ilości wydanych Kart
prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14.
2. Karta wydawana jest w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.
§6
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
wynikających z niniejszego Programu jest Burmistrz Miasta Cieszyna.
2. Burmistrz Miasta Cieszyna upoważni pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich do wykonywania zadań
wynikających z niniejszego Programu w zakresie niezbędnym do przyznania Karty, wydania duplikatu Karty,
odmowy przyznania karty oraz stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z Karty.
§7
Odmowa wydania Karty następuje w formie pisemnej.
§8
1. Osobą upoważnioną do odbioru Kart lub informacji o odmowie ich przyznania jest wnioskodawca.
2. Karta jest imienna, ma charakter osobisty i nie może być użyczana przez użytkownika innym
nieupoważnionym osobom.
3. Na Karcie znajduje się co najmniej: numer kolejny Karty, imię, nazwisko, pesel, termin ważności karty.
4. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.
5. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej posiadacz zobowiązany jest do
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
6. Zmiana danych zawartych w karcie wymaga zmiany Karty.
7. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego
jej zwrotu do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
8. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 3 miesięcy od złożenia wniosku dokument zostanie zniszczony.
§9
1. Dane na temat ulg i zniżek oraz przyznających je instytucji są zbierane, aktualizowane i umieszczane na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
2. Każdy podmiot chcący się włączyć do Programu poprzez zaproponowanie ulg, zniżek może to zrobić
poprzez złożenie stosownej deklaracji i zawarcie umowy.
3. Podmiot, który złoży deklarację i podpisze umowę będzie umieszczany w stosownym wykazie.
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4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie prowadzi rejestr podmiotów przyznających ulgi, zniżki
w ramach Programu.
5. Realizacja działań niezgodnie ze złożoną deklaracją i umową powoduje wyłączenie Podmiotu z wykazu.
6. Podmiotom, które włączą się we wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Cieszyn
przysługuje prawo posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny”.
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