Załącznik nr 1

Regulamin
Karty Dużej Rodziny
obowiązujący na terenie Gminy Oborniki.
§1
1. Karta Dużej Rodziny realizowana jest w ramach Programu „Duża Rodzina” – wspierającego
i promującego pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy
Oborniki.
2. Karta Dużej Rodziny adresowana jest do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka.
3.Każdy uprawniony uczestnik przystępujący do Programu otrzyma Kartę Dużej Rodziny.
§2
Karta Dużej Rodziny wydawana jest w celu:
- promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
- zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
- potwierdzenia uprawień do ulg i zwolnień.
§3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
- rodzinie wielodzietnej, należy przez to rozumieć odpowiednio rodzica/rodziców/
małżonków/opiekunów prawnych dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z
minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia a w przypadku kontynuowania nauki
maksymalnie do 26 roku życia na podstawie zaświadczenia z placówki oświatowej o
kontynuowaniu nauki. W przypadku dziecka niepełnosprawnego do 26 roku życia na podstawie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego w związku małżeńskim.
- rodzinie zamieszkałej na terenie Gminy Oborniki, rozumieć należy – rodzinę wielodzietną
zamieszkałą i prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe na terenie Gminy Oborniki,
- Karcie Dużej Rodziny, należy przez to rozumieć dokument wydany przez Burmistrza Obornik
członkom rodziny wielodzietnej, uprawniający do korzystniejszego od obowiązującego na terenie
Gminy Oborniki dostępu do towarów, usług lub innych form działalności,
- rodzinie zastępczej, należy przez to rozumieć, prawną formę opieki nad dzieckiem całkowicie
lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2013.135 ze zm. ),
- rodzinnym domu dziecka, należy przez ro rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem,
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki nad rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2013.135 ze zm. ),
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- dziecku, należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się
pod opieką prawną.
§4
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć:
- rodzic dziecka,
- opiekun prawny dziecka,
- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
- rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.
§ 5.
1.Uzyskanie Karty Dużej Rodziny odbywa się na wniosek ( załącznik nr 2 ) złożony w Urzędzie
Miejskim w Obornikach i po jego weryfikacji w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia na podstawie zaświadczenia wydanego przez
odpowiednią placówkę oświatową o kontynuowaniu nauki
2.Uzyskanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny, odbywa się na podstawie
uzupełnienia wniosku, danymi nowego członka rodziny.
3. Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.
4. Karta Dużej Rodziny ( wzór – załącznik nr 5 ) wydawana będzie na okres do trzech lat w
formie plastikowej, z numerem karty, nazwiskiem i imieniem oraz terminem ważności. Termin
ważności ustala się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym ustaje jedna z przesłanek
określonych w § 3 – rodzina wielodzietna.
5. Karta Dużej Rodziny w przypadku osób pełnoletnich ważna jest z dowodem osobistym, w
przypadku dzieci uczących się z legitymacją szkolną/studencką a w innych przypadkach przez
złożenie oświadczenia ustnego potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
6. Osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny nie mogą jej użyczać osobom
trzecim, pod rygorem cofnięcia uprawnień.
7. Osoby objęte Programem są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania Burmistrza
Obornik o uszkodzeniu karty lub utracie.
7. Osoby korzystające z Kart Dużej Rodziny zobowiązane są również do niezwłocznego
poinformowania Burmistrza Obornik w przypadku:
a) ukończenia przez dziecko 18 roku życia i zaprzestania nauki przez dziecko,
b) zawarcia związku małżeńskiego przez pełnoletnie dziecko,
c) gdy dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami/rodzicami
zastępczymi/opiekunami prawnymi.
§ 6.

1.Katalog ulg i zwolnień przygotowany i aktualizowany jest w porozumieniu z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Oborniki i podmiotami działalności gospodarczej, wyrażającymi chęć
włączenia się do „Programu” ( wzór deklaracji przystąpienia do „Programu”– załącznik nr 3)
oraz ( wzór porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a „Partnerem” - załącznik nr 4 ).
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2. Aktualny katalog ulg i zwolnień, będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Obornikach.
3.Projekt „Duża Rodzina” pozwala na przystępowanie do niego innych instytucji i podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
4. Partnerzy projektu informują o udziale w nim poprzez umieszczenie logo ( załącznik nr 6 )
„Duża Rodzina” w witrynach, kasach oraz w materiałach promocyjnych.
5.Partnerzy projektu są upoważnieni do kontroli danych osobowych osób legitymujących się
Kartą Dużej Rodziny.
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