
Załącznik Nr 1  

do UCHWAŁY Nr XXI/192/16 

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

 

 

PROGRAM 

„GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PRZYJAZNA RODZINIE” 

 

§ 1. 

1. Program „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie” ma na celu: 

1) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej; 

2) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych; 

3) zwiększenie dostępności do instytucji kultury i obiektów sportowych;  

4) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych.  

2. Działania, o których mowa w ust. 1 są elementem polityki społecznej realizowanej  

w Gminie Ostrów Mazowiecka, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, 

promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku. 

 

§ 2. 

Ilekroć w Programie „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie” będzie mowa o: 

1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.);  

2) Programie - należy rozumieć program „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie”; 

3) rodzinie wielodzietnej - należy rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie; 

4) partnerze - należy rozumieć przedsiębiorców, organizacje i inne podmioty;  

5) Karcie Dużej Rodziny – należy rozumieć Kartę Dużej Rodziny, o której mowa  

w ustawie.  

 

§ 3. 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin wielodzietnych, 

zamieszkujący na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, którym przysługuje prawo do 

posiadania Karty Dużej Rodziny.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 korzystają z uprawnień, określonych w Programie po 

złożeniu wniosku, którego wzór określony został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 4. 

W ramach Programu, członkom rodzin wielodzietnych przysługują niżej wymienione 

uprawnienia: 

1) ulga w wysokości 25% w opłacie na każde dziecko, za świadczenia w zakresie korzystania 

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka 



 

 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym podstawę 

programową; ulga przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco opłaty za świadczenia 

przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową; 

2) prawo do zniżek i preferencji w korzystaniu z usług oferowanych przez partnerów, którzy 

przystąpili do Programu.  

 

§ 5. 

1. Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowani partnerzy, którzy 

zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi.  

2. Partnerzy mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację, której wzór 

określony został w załączniku Nr 3 do niniejszej  uchwały, zawierającą  zakres  

i wysokość stosowanych zniżek, a następnie zawrą z Gminą Ostrów Mazowiecka 

porozumienie.  

3. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka  może odmówić partnerowi przystąpienia do Programu 

albo usunąć z Programu w szczególności ze względu na sprzeczność oferowanych dóbr lub 

usług z celami Programu. 

4. Informacja o partnerach, którzy przystąpią do Programu oraz katalog zniżek dla rodzin 

wielodzietnych zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Gminy Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Ostrów Mazowiecka.  

5. Partnerzy, którzy przystąpią do Programu, informują o tym poprzez umieszczenie  

w widocznym miejscu znaku graficznego – logo Programu, którego wzór określi Wójt 

Gminy Ostrów Mazowiecka.  

 

§ 6. 

Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 4 zabezpieczone będą 

w budżecie Gminy Ostrów Mazowiecka. 

 

§ 7. 

Podmiotami wdrażającymi Program będą w szczególności: 

1) Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej; 

3) partnerzy, którzy wyrażą wolę uczestniczenia w Programie.  

 

§ 8. 

1. Realizacja Programu będzie systematycznie monitorowana. 

2. Wójt corocznie przedłoży Radzie Gminy Ostrów Mazowiecka sprawozdanie z realizacji 

Programu w terminie do 30 kwietnia roku następnego. 

 


