Uchwala Nr XXV/l47ll6
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 28 kwietnia2016 r.
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awie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko programu dzialafi na
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazw4 ,,Leska Karta Du2ej Rodziny"

Napodstawieart.7, ust. 1, pkt 6ai16 i art. 18 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 446 z po1n. zm.) w zwrqzku z art. 27 ustawy
zdnra 5 grudnia2014r. oKarcieDu2ej Rodziny (Dz.U.z20I4,poz.1863 zpoLn.zm.)
Rada Miejska w Lesku

uchwala, co nastgpuje:

$1.
Wprowadza sig na terenie Gminy Lesko program dzialah na rzecz rodzin wielodzietnych
,,Leska Karta Du2ej Rodziny", zwany dalej ,,Programem".

s2.
I. Ilekro6 w uchwale jest mowa o:
1. Programie -nale2y przez to rozumiei program ,,Leska KartaDuhej Rodziny",
2. Karcie - nale?y przez to rozumiei Lesk4 Kartg Duhej Rodziny, uprawniaj4ce jej
posiadaczy do korzystania ze staLych oraz tymczasowych ulg, znihek, preferencji i uprawniet'r
o ferowany ch pr ze z uczestniczqc e w Pro grami e p o dmi oty ;
3. Rodzinie wielodzietnej - nale?y przez to rozumie1 rodzing, przezkt6rqrozumie sig rodzing
w kt6rej rodzic (rodzice) lub malZonek rodzica maj4na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do 18 roku Zycia;
2) w wieku do 25 roku Zycia w przypadku gdy dziecko vczy sig w:
a) szkole - do 3O,wrzeSnia nastgpuj4cego po koricu roku szkolnego,
b) szkole v'rylszej - do kot'rca roku akademickiego, w kt6rym jest planowane ukoficzenie
nauki.

3) w przypadku dzieci posiadaj4cych orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepelnosprawnodci bez ogranic zenia wieku.

4. CzLonkami rodziny wielodzietnej s4:
1) rodzic (rodzice) przez kt6rego rozumie sig tak2e rcdzica (rodzic6w) zastgpczych lub osobg
(osoby) prowadzqcq rodzinny dom dziecka;
2) malzonek rodzica:
3) dziecko ptzez kt6re rozumie sig takZe dziecko, nad kt6rym rodzic sprawuje rodzinnqpieczg
zastgpczq,, oraz osobg przebywajEc4 w dotychczasowej rodzinie zastgpczej albo w rodzinnym

-

domu dziecka, o kt6rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca2Ull r. o wspieraniu
rodziny
i systemie pieczy zastgpczej.
4) do rodziny wielodzietnej nie zahcza sig dziecka pozostajqcego w zwrqzktt malhehskim, a
takle p elnoletnie go dziecka p o s i adaj 4ce go wlasne dziecko.

$3.

1.

2.
3.
4.

5.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkuj4cych na terenie Miasta
i Gminy Lesko.
Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta.
WzSr Karty, regulamin jej wydawania i u2ytkowania zostan4 okre6lone zarzqdzemem

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
Katalog ulg, zwolnieri i preferencji dla rodzin wielodzietnych bgdzie prowadzony
przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko na podstawie zgloszeh gminnych jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury prowadzonych przez Gming Lesko, sp6tki prawa
handlowego, jak r6wnie2 inne podmioty, kt6re przyst4pi4 do programu.
Katalog ulg, zwolniefi i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do
publicznej wiadomoSci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
orazna stronie intemetowej Miasta i Gminy Lesko.

s4.
Program ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i ksztaltowanie jej pozltywnego wizerunku,
2) zwiEkszenie szans rozwojowych i Zycio\vych dzieci i mNodzieLy wychowuj4cych sig

w tych rodzinach,
3) przeciwdziaName niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta i Gminy Lesko.

ss.
Program obejmowa6 bgdzie:

1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnieri i preferencji objgtych katalogiem o kt6rym mowa
w $ 3 ust. 5 oferowanych przezuczestmczqce w programie gminne podmioty,
2) promocjg programu w celu zaangahowania podmiot6w mepowiqzanych strukturalnie
i kapitalowo z Gmin4 Lesko, oferuj4cych ush,rgi i zakup towar6w oraz dobra kulturalne,
sportowe i rekreacyjne,

3) uwzglgdnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach
r dzialanrach podejmowanych przez Gming Lesko samodzielnie jak i we wsp6lpracy
z or ganizacj ami

po

zar z4dowymi, instytucj ami

i prac o dawc ami.

$6.
Realizatorami zadah wymienionych w $ 5 bgd4:
1) kom6rki organizacyjneUrzgdu Miasta i Gminy Lesko,

2) gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury prowadzone przez Gming Lesko,
sp6lki prawa handlowego,
3) inne podmioty, kt6re przystqpr1 do Programu.

$7.
Wykonanie Uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

s8.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Podkarpackiego.

Uchwala wchodzi w Zvcie z dni
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