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UCHWAŁA NR IX/72/2015
RADY GMINY ŁUKÓW
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny 3 + Gminy Łuków”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163), oraz art. 27, art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łuków program działań na rzecz dużych rodzin zwany Programem
„Karta Dużej Rodziny 3 + Gminy Łuków”, stanowiący zał. Nr 1 do uchwały,
2. Program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków” ma na celu:
1) promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
2) wzmocnienie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci
wychowywanych w tych rodzinach,
3) wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
3. Uprawnionymi do korzystania z Programu „ Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków” są członkowie
rodzin wielodzietnych zamieszkali na terenie Gminy Łuków.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łuków
Tadeusz Federczyk
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Załącznik do Uchwały Nr IX/72/2015
Rady Gminy Łuków
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków”
§ 1. Program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków” określa zasady przyznawania i korzystania z ulg,
zwolnień i preferencji adresowanych do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy
Łuków.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1. Programie- należy przez to rozumieć program pod nazwą „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków”.
2. Karcie Dużej Rodziny 3+ - należy przez to rozumieć dokument, przyznany na podstawie ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), którego wzór określa Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej
Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1954), potwierdzający uprawnienia do korzystania przez jej posiadaczy z ulg, zwolnień
i preferencji oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty.
3. Osobie zamieszkałej na terenie Gminy Łuków- należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na terenie
Gminy Łuków.
§ 3. Uprawnienia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji w ramach „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy
Łuków” zwanej dalej „Kartą” przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym oraz wszystkim dzieciom w rodzinie
wielodzietnej, spełniającym kryteria określone w ustawie.
§ 4. 1. Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg i preferencji na usługi
i produkty zaoferowane przez następujące podmioty:
1) jednostki organizacyjne Miasta Łuków.
2) każda rodzina będąca posiadaczem Karty będzie mogła na jej podstawie skorzystać w roku kalendarzowym
z ulg, zwolnień oferowanych przez Gminę Łuków:
· z ulgowych 12 biletów wstępu dla dorosłych, oraz ulgowych 24 biletów wstępu dla dzieci na
Pływalnię Letnią „Delfin” w Łukowie, ul. Browarna 63 lub pływalnię Krytą „Delfinek” w Łukowie, ul.
Siedlecka 56;
· z 12 biletów ulgowych dla dorosłych, na projekcje filmowe w kinie Łuków.
3) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) osoby fizyczne i prawne, które wyrażają chęć współpracy.
2. Wydawaniem biletów wstępu zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.
3. Bilety wstępu wydawane będą na cały rok kalendarzowy, jednemu z rodziców /opiekunowi prawnemu
po okazaniu Karty Dużej Rodziny.
4. Bilety wstępu honorowane będą łącznie z Kartą Dużej Rodziny.
§ 5. Z podmiotami wymienionymi w § 4 ust. 1, pkt 1, 3, 4 potwierdzającymi deklarację włączenia się do
współpracy, zawarte zostaną stosowne porozumienia.
§ 6. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania ze wsparcia w formach, o których mowa w § 4 niniejszego
Programu stanowi Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
§ 7. 1. Środki na realizację niniejszego Programu pokrywane są z budżetu Gminy Łuków.
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2. Koordynatorem Programu „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków” jest Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
3. Informacja o realizacji Programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, składanym Radzie Gminy Łuków.
§ 8. 1. Aktualny katalog ulg, zwolnień i preferencji dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Łuków www.lukow.ug.gov.pl , oraz w Informatorze Gminnym „Wieści z Gminy”.
2. Podmioty, o których mowa w § 4 zamieszczą w widocznym miejscu, informację o honorowaniu
Programu „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków”.

