
UCHWAŁA NR XLIII/537/13
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki poprzez realizację programu „Duża 

Rodzina”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach – na wniosek Burmistrza 
Obornik – uchwala, co następuje: 

§ 1. Celem uchwały jest wspieranie rodzin wielodzietnych wychowujących minimum troje 
dzieci oraz ułatwienie im dostępu do rekreacji, sportu, kultury oraz innych usług. To również 
umacnianie, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz pomoc w realizacji funkcji rodziny, 
a także działania zmierzające do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą i zameldowaną na 
pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Oborniki (także rodzinę zastępczą, opiekuna 
prawnego), składającą się z rodziców lub jednego rodzica, mających na utrzymaniu troje 
i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje; 

2) karcie dużej rodziny – należy przez to rozumieć dokument wydany członkom rodziny 
wielodzietnej; 

3) programie – należy przez to rozumieć program „Duża Rodzina”; 

4) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Obornik.

§ 3. Wsparciem obejmuje się wszystkie chętne rodziny wielodzietne bez względu na 
kryterium dochodowe. 

§ 4. Program realizowany będzie przez: 

1) Urząd Miejski w Obornikach; 

2) Obornicki Ośrodek Kultury; 

3) Obornickie Centrum Sportu; 

4) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. – Centrum 
Rekreacji Oborniki; 

5) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki; 

6) inne podmioty deklarujące chęć współpracy w ramach programu.

§ 5. Do programu przystąpić mogą inne podmioty – instytucje, firmy handlowe 
i usługowe, oferujące preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych. 



§ 6. Przystąpienie do programu następuje na podstawie deklaracji złożonej przez 
zainteresowany podmiot w Urzędzie Miejskim w Obornikach, po podpisaniu stosownego 
porozumienia pomiędzy podmiotem a burmistrzem. Wzór deklaracji i porozumienia określi 
burmistrz. 

§ 7. Posiadanie karty dużej rodziny uprawnia rodziny wielodzietne do: 

1) korzystania z oferty Obornickiego Ośrodka Kultury z zastosowaniem 30 % zniżki; 

2) korzystania z ofert Obornickiego Centrum Sportu z zastosowaniem 30 % zniżki; 

3) korzystania z ofert Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. – 
Centrum Rekreacji Oborniki z zastosowaniem 30 % zniżki.

§ 8. 1. Jako potwierdzenie korzystania z ulg zawartych w § 7 wprowadza się kartę dużej 
rodziny, której wzór określi burmistrz. 

2.  Karta dużej rodziny wydawana będzie na podstawie złożonego wniosku przez rodzica 
(opiekuna prawnego) w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Wzór wniosku określi burmistrz. 

3.  Wnioski będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy. 

4.  Karta dużej rodziny będzie wydawana na okres trzech lat. Okres ważności karty 
ustalany będzie w oparciu o postanowienia § 2 pkt 1 niniejszej uchwały dotyczące składu 
rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki. Karta zostanie wydana w ciągu 
30 dni od daty złożenia wniosku. Datę ważności kart ustala się na koniec miesiąca 
kalendarzowego, w którym ustaje jedna z przesłanek określonych w § 2 pkt 1 niniejszej 
uchwały. Ważność karty wymaga potwierdzenia raz na 12 miesięcy. 

5.  Kartę dużej rodziny będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej.

§ 9. Jednostką koordynującą realizację programu będzie Urząd Miejski w Obornikach. 

§ 10. Szczegółowe rozwiązania dotyczące procedury wydawania karty określi burmistrz 
w drodze zarządzenia. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paweł Drewicz



UZASADNIENIE

Celem uchwały jest tworzenie pozytywnego klimatu wobec rodziny wielodzietnej,
promowanie rodziny jako wartości, przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin
wielodzietnych.

Uchwała ma również wspierać i ułatwiać dostęp do rekreacji, kultury, sportu rodzinom
wielodzietnym wychowującym minimum 3 dzieci – rodzinom, które ponoszą trud wychowania
większej liczby dzieci, a także wobec postępującego w Polsce kryzysu demograficznego
i związanymi z nim negatywnymi skutkami społecznymi i ekonomicznymi mającymi
odzwierciedlenie również w Gminie Oborniki.

W związku z powyższympodjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.




