
UCHWAŁA  Nr IV/30/19 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Strzeleczki programu  

„Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r.  

poz. 9941)) i art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. 2018 r. poz. 15082)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/127/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na 

terenie gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Program skierowany jest dla członków rodzin wielodzietnych 

mających na utrzymaniu dwójkę lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia  

w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę oraz dla seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia, 

zamieszkujących na terenie Gminy Strzeleczki.”; 

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Celem programu jest: 

1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie aktywności 

społecznej i poprawa jakości życia osób, które ukończyły 60 rok życia. 

2. Wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu dwójkę lub więcej dzieci oraz dla 

osób, które ukończyły 60 rok życia, udzielanych przez Gminę Strzeleczki, jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki oraz przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą oraz inne podmioty.”; 

3) Regulamin wydawania i korzystania z karty „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora” otrzymuje brzmienie 

zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

 

  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1358, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354 i poz. 2529 
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Załącznik  

do Uchwały Nr IV/30/19 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

REGULAMIN WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z KARTY  

„LOKALNA KARTA DUŻEJ RODZINY I SENIORA” W GMINIE STRZELECZKI 

§ 1.1. Karta „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”, nazywana dalej Kartą, wydawana jest w ramach 

programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”: 

1) rodzinie wielodzietnej, zwanej dalej „użytkownikiem karty”, która: 

a) zamieszkuje na terenie gminy Strzeleczki, 

b) posiada na utrzymaniu co najmniej dwójkę dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia  

w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę lub gdy posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

2) osobie fizycznej, zwanej dalej „użytkownikiem karty”, która: 

a) zamieszkuje na terenie gminy Strzeleczki, 

b) ma ukończony 60 rok życia. 

2. Karta wydawana jest w celu: 

1) potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień; 

2) zwiększenia szans rozwojowych, życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych; 

3) umacniania oraz wspierania rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej; 

4) promowania modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku; 

5) wsparcia osób starszych, głównie poprzez poprawę ich warunków finansowych. 

§ 2. Kartę otrzyma każda rodzina wielodzietna wychowująca co najmniej dwójkę dzieci do 18 roku życia lub 

do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub gdy posiadają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności, w tym rodziny zastępcze lub seniorzy, czyli wszystkie osoby, które ukończyły  

60 rok życia. Karta wydawana jest bezpłatnie z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 niniejszego regulaminu. 

§ 3.1. Aby otrzymać Kartę należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki wypełniony i podpisany wniosek, 

którego wzór określony zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Strzeleczki. 

2. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów: 

1) w przypadku rodziny wielodzietnej: 

a) dowód tożsamości rodziców, 

b) akty urodzenia bądź dowody tożsamości dzieci do 18 roku życia, 

c) w przypadku dzieci powyżej 18 do 25 roku życia - akty urodzenia lub dowody tożsamości oraz legitymacja 

szkolna, studencka bądź odpowiednie oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki, 

d) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie  

o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 

e) 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; 

2) w przypadku seniora – dowód tożsamości. 
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3. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Strzeleczki lub na stronie internetowej urzędu 

www.strzeleczki.pl. 

4. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. 

§ 4.1. Karta jest imienna, zawiera numer nadany przez Urząd Gminy Strzeleczki oraz PESEL. Wzór Karty 

określony zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy Strzeleczki. 

2. Karta jest przyznawana seniorom oraz rodzicom zgodnie z § 2 - bezterminowo. Dzieciom zamieszkującym 

w rodzinach wielodzietnych Karta przyznawana jest: 

1) do ukończenia przez nie 18 roku życia; 

2) do ukończenia przez nie 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę lub gdy posiada 

orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty lub legitymacja 

szkolna/studencka. 

4. W przypadku utraty, uszkodzenia lub konieczności zmiany danych zawartych w Karcie, użytkownik Karty 

niezwłocznie zawiadamia Urząd Gminy Strzeleczki i wnioskuje o przyznanie nowej Karty bądź wydanie duplikatu 

Karty. Dotychczas posiadana Karta w tej sytuacji podlega zwrotowi. 

5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, właściciel Karty: 

1) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy Strzeleczki; 

2) jest zobowiązany zwrócić Kartę do urzędu gminy w Strzeleczkach. 

6. W przypadku braku możliwości zwrotu Karty z uwagi na wystąpienie okoliczności w § 4 ust. 4 

i 5 osoba składająca wniosek o przyznanie nowej Karty bądź wydanie duplikatu Karty składa oświadczenie  

o braku możliwości zwrotu Karty. 

7. Warunkiem wydania nowej Karty jest złożenie nowego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

8. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 5 zł. Wpłaty należy dokonywać na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Strzeleczki BS Gogolin oddz. Strzeleczki 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004 lub  

w kasie urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty, którego 

wzór zostanie określony Zarządzeniem Wójta Gminy Strzeleczki. 

9. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub 

zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej  

z ponoszenia opłaty o której mowa w ust. 8. 

§ 5.1. Przy odbiorze Karty, użytkownik Karty otrzyma aktualny wykaz przysługujących ulg i zwolnień 

w ramach programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora ” w gminie Strzeleczki. 

2. Wykaz przysługujących ulg i zwolnień powstaje na podstawie porozumień z jednostkami organizacyjnymi 

lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, wyrażającymi chęć włączenia się do programu. 

3. Aktualny wykaz ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki. 

§ 6.1. Potwierdzeniem możliwości skorzystania z ulg dla uprawnionych jest naklejka informująca 

o honorowaniu Karty, której wykonanie zostaje po stronie Urzędu Gminy Strzeleczki, umieszczona  

w witrynach firm współpracujących z Urzędem Gminy Strzeleczki w zakresie realizacji programu „Lokalna Karta 

Dużej Rodziny i Seniora” w gminie Strzeleczki, której wzór określony zostanie Zarządzeniem Wójta Gminy 

Strzeleczki. 

2. Podmioty współpracujące z Urzędem Gminy Strzeleczki w zakresie realizacji programu „Lokalna Karta 

Dużej Rodziny i Seniora” są upoważnione do weryfikacji danych osobowych użytkowników Karty. 
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§ 7.1. Hologramy określające termin ważności Karty wydawane są przez Urząd Gminy Strzeleczki. 

2. Hologram może być nadany na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

3. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie. 

4. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty. 

5. Aby przedłużyć ważność Karty należy złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu przez Użytkowników 

Karty wszystkich kryteriów, o których mowa w niniejszym regulaminie. 

6. Rodzice, o których mowa w niniejszym regulaminie nie tracą prawa do użytkowania Karty, pomimo 

wystąpienia zmian mających wpływ na posiadanie Karty. 
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