-projektUchwała Nr ..… /13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ….. 2013 roku
w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji działań
dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1980 roku o samorządzie
województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596 póź zm.) oraz art. 21 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się kierunek działań zmierzający do polepszenia warunków życiowych rodzin
wielodzietnych polegający na wprowadzeniu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodzinny
§ 2.
Wprowadzona Karta Dużej Rodziny powinna być konstruowana w oparciu o następujące
zasady:
1/ Karta Dużej Rodziny wspiera rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze wychowujące
troje i więcej dzieci w rodzinie, w wieku do 18 roku życia lub do 24
w wypadku kontynuacji nauki
2/ Karta Dużej Rodziny jest adresowana dla każdego członka rodziny
3/ Karta Dużej Rodziny pozwala na ulgowe wstępy do instytucji kultury i oświaty
prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
4/ Karta Dużej Rodziny pozwala na przystąpienie do niej innych instytucji i podmiotów, także
niesamorządowych
np.
kin,
sieci
sklepów,
basenów,
punktów usługowych
( gabinety odnowy biologicznej, studia fryzjerskie i kosmetyczne), centra handlowe, szkoły
językowe.
§ 3.
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkujących
i zameldowanych na terenie Województwa Podkarpackiego,
§ 4.
Zarząd Województwa Podkarpackiego do 30 listopada 2013 r. przedstawi Sejmikowi
Województwa Podkarpackiego projekt uchwały wraz z programem działań wprowadzenia
Wojewódzkiej Karty Dużej Rodzinnej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UZASADNIENIE
Obok polityki rodzinnej ogólnopolskiej istnieje także jej wymiar samorządowy. Samorząd
zobligowany przez ustawodawcę do prowadzenia polityki prorodzinnej, jak również
inspirowania i prowadzenia nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej powinien za
pomocą

innowacyjnych

instrumentów

aktywizacji

społecznej,

wpływać

na życie rodziny i czynić je łatwiejszym.
Kierując się potrzebą pomocy w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, a także
wspierając realizację funkcji rodziny wielodzietnej należy podjąć uchwałę mającą na celu
wsparcie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych poprzez wydawanie Karty Dużej
Rodziny.

Do

jej

wprowadzenia

władze

samorządowe

upoważnia

ustawa

o pomocy społecznej, wskazująca działania jakie ustawodawca nakłada na samorząd
województwa, w celu usprawnienia form wsparcia rodzin w szczególności rodzin
wielodzietnych

jak

również

poprawy

wizerunku

dużych

rodzi

i

ich

prestiżu

w społeczeństwie.
Karta jest wyrazem świadomości władz samorządowych, jak ważną pracę wykonują rodzice
wychowujący dzieci jak również wyrazem uznania za tą pracę a także gestem zwykłej
solidarności z opiekunami dużych rodzin. Karta Dużej Rodziny może pomóc stać się
istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy
dostęp do dóbr kultury i oświaty pozostawiając w rodzinnych
pieniędzy. Wpływać ona może na kształtowanie pozytywnego

budżetach nieco więcej
obrazu licznej rodziny

i przekonanie, że duża rodzina to powód do dumy.
W celu rozeznania ulg samorządowych jakie mogłyby być zaoferowane z pozycji
Województwa zwrócono się do departamentów które merytoryczne wpisują się w projekt
i mogłyby przyłączyć się do owego przedsięwzięcia.

