
UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia programu "Ostrowska Karta Rodzinka"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.), 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508; zm.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1693) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1832; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, z 2017 r. poz. 1428 oraz z 2018 r. poz. 1669) Rada 
Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się program „Ostrowska Karta Rodzinka”, zwany dalej "Programem".

2. Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów 
Mazowiecka.

3. Program ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,

3) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych,

4) zwiększenie możliwości rozwojowych i poprawę warunków życiowych dzieci i młodzieży w rodzinach 
wielodzietnych.

4. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin wielodzietnych 
zamieszkujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

5. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny, 
zwana dalej „Kartą". Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z miasta Ostrów Mazowiecka  
identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator danej gminy ustalony w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych 
z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1031 z późn. zm.). Identyfikatorem gminy miejskiej Ostrów Mazowiecka  są następujące cyfry: 1416011.

§ 2. Cele Programu będą realizowane poprzez:

1) wprowadzenie ulg dla członków rodzin wielodzietnych udzielanych przez jednostki organizacyjne Miasta 
Ostrów Mazowiecka,

2) wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych udzielanych przez inne podmioty oraz instytucje prowadzące 
działalność gospodarczą,

3) promocję programu w mediach.

§ 3. Karta, w związku z realizacją Programu uprawnia do:

1) zniżek w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ostrowi Mazowieckiej,

2) zniżek w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na boisko-lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego) oraz za wypożyczenie łyżew,

3) zniżek w wysokości 50% na zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,

4) zakupu, dla osób dorosłych- członków rodzin wielodzietnych posiadających aktywną Kartę, biletów na 
seanse filmowe w kinie Ostrowia w Ostrowi Mazowieckiej w cenie indywidualnych biletów ulgowych,

5) zniżek w wysokości 50% na zakup biletów komunikacji miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej,

6) zniżek w wysokości określonej przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy 
zawartej z Miastem Ostrów Mazowiecka.
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§ 4. 1. Podmioty i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi miasta Ostrów Mazowiecka mogą 
włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację, w której określą zakres i wysokość proponowanych 
zniżek.

2. Informacje o podmiotach i instytucjach, które będą brały udział w Programie, po podpisaniu z nimi 
porozumień, będą zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz jego 
jednostek organizacyjnych.

3. Podmioty i instytucje, które będą brały udział w Programie poinformują o tym zamieszczając 
w widocznym miejscu znak graficzny Programu określony w zawartym porozumieniu.

4. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka może odmówić podmiotowi lub instytucji, o których mowa 
w ust. 1, przystąpienia do Programu, w szczególności ze względu na sprzeczość oferowanych dóbr lub usług 
z celem Programu.

5. Za koordynację działań związanych z realizacją Programu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 1. Traci moc uchwała NR XLIV/220/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 
2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

2. Karty Rodzinne wydane na podstawie uchwały NR XLIV/220/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 
z dnia 18 września 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka  zachowują swoją ważność do 
końca terminu na nich wskazanego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski
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