
UCHWAŁA NR VIII/73/15
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i 
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
163 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznając, że rodzina wymaga szczególnej troski i ochrony oraz wsparcia w procesie 
wychowawczym dzieci i młodzieży przyjmuje się program osłonowy pod nazwą „Wyszkowska Karta 
Rodziny”, skierowany do rodzin wielodzietnych.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) programie – należy przez to rozumieć program „Wyszkowska Karta Rodziny”,

2) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, w tym zastępczą, zameldowaną na 
terenie Gminy Wyszków lub zamieszkałą na terenie Gminy Wyszków i rozliczającą podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Wyszkowie, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci 
w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje;

3) członku rodziny wielodzietnej – należy przez to rozumieć:

a) rodzica – rodzica biologicznego, zastępczego, opiekuna prawnego,

a) małżonka rodzica,

c) dziecko – dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się 
postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, dziecko nad 
którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku 
małżeńskim lub posiadającego własne dziecko,

4) karcie – należy przez to rozumieć Wyszkowską Kartę Rodziny, tj. dokument wydany rodzinie 
wielodzietnej, uprawniający członków tej rodziny do korzystania na preferencyjnych warunkach 
z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Wyszków oraz Partnerów programu „Wyszkowska 
Karta Rodziny”.

§ 2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Wyszków i ma na celu:

1) wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych,

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,

3) wzmacnianie więzi rodzinnych,

4) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie 
dostępu do różnych dóbr i usług, w szczególności kultury, sportu i wychowania przedszkolnego.

§ 3. Instrumentami umożliwiającymi realizację celów określonych w § 2 są:

1) w ramach zapewnienia członkom rodziny wielodzietnej dostępu do oferty własnej 
Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

a) 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów i karnetów na pływalnię,

b) 30% zniżki od obowiązującej opłaty na zajęcia nauki pływania,
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c) 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu na korty tenisowe,

d) 50% zniżki za korzystanie z sal gimnastycznych znajdujących się w hali sportowej,

2) w ramach zapewnienia członkom rodziny wielodzietnej dostępu do oferty własnej 
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” – przeznaczonej dla określonej grupy wiekowej:

a) 50% zniżki od obowiązującej ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji przez WOK” Hutnik”,

b) 30% zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane lub odbywające się w tej 
instytucji,

3) w ramach umożliwienia członkom rodziny wielodzietnej korzystania z przejazdów autobusami 
komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków – 50% zniżki od obowiązujących cen biletów,

4) w ramach umożliwienia otrzymania przez rodziny wielodzietne ulg w opłatach za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków wykraczające poza 
podstawę programową wychowania przedszkolnego – na każde dziecko – 30% zniżki. Ulga 
przysługuje rodzinie, która na bieżąco uiszcza opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli 
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 4. Rodziny, które nabyły uprawnienia do zniżek, o których mowa w § 3 oraz nabyły uprawnienia 
do ulg w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie Uchwały Nr XLVIII/495/14 Rady 
Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 
przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków zmienionej Uchwałą Nr VI/37/15 
Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVIII/495/14 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez 
Gminę Wyszków, korzystają tylko z jednej wybranej przez siebie ulgi.

§ 5. 1. Do programu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne zwane Partnerami programu, które 
zaoferują zniżki na swoje usługi i towary.

2. Zniżki udzielone przez Partnerów programu finansowane są z ich środków własnych.

3. Przystąpienie partnerów do programu wymaga złożenia deklaracji oraz podpisania 
porozumienia z Gminą Wyszków.

4. Wzór deklaracji i porozumienia określa Burmistrz Wyszkowa w drodze zarządzenia.

§ 6. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania ze zniżek określonych w § 3 oraz zniżek 
zaoferowanych przez Partnerów programu jest dokument o nazwie Wyszkowska Karta Rodziny.

2. Wzór karty, regulamin jej przyznawania, wydawania i użytkowania, w tym wzór wniosku 
o wydanie Wyszkowskiej Karty Rodziny, określa Regulamin ustalony przez Burmistrza Wyszkowa 
w drodze zarządzenia.

§ 7. 1. Środki niezbędne na realizację niniejszego programu pokrywane są z budżetu Gminy 
Wyszków z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

2. Gminne jednostki organizacyjne udzielające zniżek, o których mowa w § 3 zobowiązane są do 
przedstawienia Burmistrzowi Wyszkowa rocznej informacji o kosztach realizacji programu i liczbie 
osób korzystających ze zniżek, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

3. Burmistrz Wyszkowa przedstawia Radzie Miejskiej informację o realizacji programu 
w terminie do 31 marca po upływie danego roku budżetowego.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/335/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”.

§ 9. 1. Karty wydane przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują ważność do końca okresu, 
na które zostały przyznane.
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2. Porozumienia zawarte z Partnerami programu przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują 
ważność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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