
Uchwała Nr LVIII/548/2014 

Rady Miasta Starogard Gdański  
z dnia 29 października 2014 r.  

 

w sprawie wprowadzenia Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz  

§ 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r.  

poz. 755 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. W celu umacniania rodziny, wsparcia realizacji jej funkcji i promocji modelu rodziny 

wielodzietnej oraz kształtowaniu pozytywnego jej wizerunku, wprowadza się Program 

„Starogardzka Karta Dużej Rodziny”, zwany dalej Programem. 

2. Adresatami Programu są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze i rodziny 

prowadzące rodzinne domy dziecka, zamieszkałe na  terenie Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 

§ 2 

1. Samorząd starogardzki przyjmuje kartę ogólnopolską, jako kartę uprawniającą do zniżek 

również na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

2. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – 

dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka; z wyłączeniem dzieci, które 

nie posiadają dowodu tożsamości tj. do rozpoczęcia nauki szkolnej. 

§ 3 

1. Uprawnienia wynikające z Programu przysługują członkom rodziny wielodzietnej. 

2. Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu. 

§ 4 

1. Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z oferty przygotowanej przez 

Gminę Miejską Starogard Gdański dla członków rodzin, o których mowa w § 1 ust. 2, 

w porozumieniu z: 

1) jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Starogard Gdański  

ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek kultury, sportu  

i oświaty; 

2) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

3) osobami fizycznymi lub prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, które wyrażą chęć współpracy. 



2. Informacje na temat zniżek i ulg proponowanych przez podmioty wskazane w pkt 1 będą 

umieszczane na stronie internetowej www.starogard.pl oraz www.mops.starogard.pl. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                                     Starogard Gdański 

                                                                                                      Sławomir Ruśniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starogard Gdański, 29 października 2014 r. 

 

http://www.starogard.pl/
http://www.mops.starogard.pl/


UZASADNIENIE 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755 z późn. 

zm.), daje możliwość łączenia uprawnień samorządowych i ogólnopolskich na jednej karcie, 

która oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Zniżki mogą oferować nie tylko 

instytucje publiczne, ale również osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

 Z myślą o umacnianiu roli rodziny oraz wspieraniu realizacji funkcji opiekuńczo-

wychowawczej rodzin wielodzietnych w Starogardzie Gdańskim opracowany został Program 

„Starogardzkiej Karty Dużej Rodziny”. Posiadacze „Karty Dużej Rodziny” – mieszkańcy 

Starogardu Gdańskiego będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju oraz w szczególności na terenie Gminy 

Miejskiej Starogard Gdański. 

 Wprowadzenie Programu jest uzasadnione ze względu na niekorzystną sytuację 

demograficzną naszego kraju, o czym świadczy niski wskaźnik dzietności oraz z uwagi na 

słabą kondycję materialną rodzin wielodzietnych. 

Wśród rodzin wielodzietnych coraz częściej występuje zjawisko rezygnacji z usług 

instytucji kultury, sportu czy innych podmiotów świadczących usługi dla dziecka i rodziny ze 

względu na znaczne koszty związane z odpłatnością za te usługi. Skutkiem takiego zjawiska 

jest marginalizacja rodzin wielodzietnych i zmniejszanie szans rozwojowych dzieci  

i młodzieży z takich rodzin. 

Przeciwdziałaniu temu zjawisku ma pomóc m.in. stworzenie systemu zniżek, 

zwolnień, rabatów i ulg, który w skali rodziny wielodzietnej przekłada się na konkretne 

kwoty. Wprowadzenie Programu jest elementem polityki społecznej realizowanej w 

Starogardzie Gdańskim, daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu 

rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku. 

Program skierowany jest do wszystkich starogardzkich rodzin posiadających troje  

i więcej dzieci. Ma na celu zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej organizowanej przez m.in. Starogardzkie Centrum 

Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Kociewskiej oraz pływalnię przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Ponadto służy umacnianiu 

więzi rodzinnych, wspieraniu realizacji funkcji rodziny wielodzietnej i poprawie warunków 

materialnych. W Program wpisują się już zapisy Uchwały Nr LV/517/2014 Rady Miasta 

Starogard Gdański z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, które zwalniają z 

opłat rodziny wielodzietne. 

Rodziny uczestniczące w Programie będą uprawnione do: 

1) zniżek i ulg na zajęcia oraz imprezy, gdzie wyłącznym organizatorem są instytucje kultury 

Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie 

Gdańskim; 

2) bezpłatnych biletów wstępu na pływalnię przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1  

w Starogardzie Gdańskim (wejścia minimum raz w miesiącu, w sobotę lub niedzielę). 

Planuje się rozszerzenie oferty o dalsze ulgi np. w komunikacji miejskiej. Istotnym zadaniem, 

jest zachęcenie nie tylko jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański, do 

udziału w Programie. 

 

 



Skutki finansowe: 

Na dzień 10.10.2014 r. uprawnionych jest 840 rodzin tj. 4.200 osób. Przy założeniu, że  

w Programie weźmie udział 2.000 osób szacuje się, że: 

1) w ciągu roku ze zniżek i ulg na zajęcia oraz imprezy, gdzie wyłącznym organizatorem 

są: Starogardzkie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie 

Gdańskim oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (w każdej 

instytucji) skorzysta 200 osób, co generuje koszty na poziomie 6.000,00 zł; 

2) w ciągu miesiąca z bezpłatnych biletów wstępu na pływalnię przy Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim (wejścia minimum raz w miesiącu,  

w sobotę lub niedzielę) skorzysta 200 osób, co generuje koszty na poziomie 1.680,00 

zł. 

3) w ciągu roku ze zwolnienia, zgodnie z Uchwałą Nr LV/517/2014 Rady Miasta 

Starogard Gdański z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, korzystać 

będzie 158 dzieci, co skutkować będzie zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat  

o kwotę 69.520,00 zł. 

 

Różnica w dochodach miejskich jednostek organizacyjnych będzie pokryta z budżetu miasta 

w dotacji. 

Ponadto kosztem, który Gmina będzie musiała ponieść, będzie koszt wykonania oznaczeń 

informacyjnych dla podmiotów, które przystąpią do Programu – 2.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 


