UCHWAŁA NR XXXIX/325/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad obowiązywania programu ,,Karta Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej” dla
rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, 10 i 16, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) oraz art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)
Rada Miejska w Toszku uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady obowiązywania programu ,,Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla
rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Toszek, którego celem jest
zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych/zastępczych,
umacnianie oraz wspieranie rodzin wielodzietnych/zastępczych, jak również promowanie modelu rodziny
wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku.
2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Toszek, który daje możliwość
wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania
pozytywnego jej wizerunku.
§ 2. Ilekroć w uchwale i jej załącznikach jest mowa o:
1. „Karcie Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” – należy przez to rozumieć dokument uprawniający jej
posiadaczy do korzystania ze zniżek i ulg oferowanych przez podmioty.
2. Partnerze programu – należy przez to rozumieć wszelkie podmioty mieszczące się w sektorach:
publicznym, prywatnym i pozarządowym, które podpisały porozumienie o współpracy.
3. Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę składającą się z rodziców/rodzica/prawnych
opiekunów/prawnego opiekuna posiadających na swoim utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do
ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
4. Rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć formę prawną sprawowania opieki nad dziećmi
pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, w tym rodzinne domy dziecka, spełniające
przesłanki określone dla rodziny wielodzietnej.
5. Osoba zamieszkała na terenie Gminy Toszek – osoba mieszkająca na terenie Gminy Toszek
w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.
zm.).
§ 3. 1. Program „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” adresowany jest do rodzin wielodzietnych
w tym zastępczych, zamieszkałych na terenie Gminy Toszek.
2. Regulamin wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”, określający
zasady realizacji programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Instrumentami realizacji programu „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” są ulgi i zniżki od
obowiązującej ceny na zakup towarów i/lub usług u Partnerów programu.
§ 5. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie rozpowszechnianie informacji
o programie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
§ 6. 1. Traci moc Uchwała Nr XLIV/480/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin
zastępczych z terenu Gminy Toszek.
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2. Traci moc Uchwała Nr XLV/492/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
zamiany Uchwały Nr XLIV/480/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie
wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych
z terenu Gminy Toszek.
3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/516/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie w sprawie zamiany Uchwały Nr XLIV/480/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych
i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/325/2017
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 października 2017 r.
Regulamin wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”

Regulamin wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”
§ 1. 1. Regulamin określa warunki wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny
Zastępczej”.
2. Program „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” adresowany jest do rodzin wielodzietnych
i zastępczych posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku osób
kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej, do czasu planowanego terminu zakończenia nauki,
nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Toszek.
§ 2. 1. Celem Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej jest:
a) zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych/zastępczych;
b) umacnianie oraz wspieranie rodzin wielodzietnych/zastępczych;
c) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku.
2. Karta jest własnością Gminy Toszek. Podmiotem zapewniającym obsługę administracyjną programu jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku.
3. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową, nie zastępuje żadnej formy płatności.
4. Karta wydawana jest rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zastępczym zamieszkującym w Gminie
Toszek celem potwierdzenia uprawnień do korzystania z dóbr i usług na preferencyjnych warunkach
oferowanych przez podmioty, które zadeklarowały chęć włączenia się w przedmiotowe działanie.
5. Posiadacz Karty uprawniony jest do korzystania z ulg i zniżek określonych w „Katalogu dostępnych ulg
i zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”.
6. Katalog ulg i zniżek dostępny jest:
a) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku;
b) na stronie internetowej www.ops.toszek.pl
7. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i zniżek, które zostały przewidziane dla członków rodzin
wielodzietnych/zastępczych jest informacja o honorowaniu „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”,
umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach Partnerów programu. Wzór logotypu programu
określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku włączenia się w działanie nowych podmiotów oferujących wsparcie dla rodzin
wielodzietnych/zastępczych, przyjęty katalog dostępnych ulg i zniżek ulega aktualizacji.
9. W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia ulg i zniżek dopuszcza się
możliwość zawierania porozumień z innymi podmiotami.
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10. Przedsiębiorcy i instytucje działające na terenie Gminy Toszek mogą włączyć się w realizację programu
wypełniając deklarację przystąpienia Podmiotu jako partnera do programu „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny
Zastępczej” w Gminie Toszek (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), w której
określą zakres i wysokość stosowanych ulg i zniżek.
11. Koszt uprawnień przyznanych na podstawie Porozumienia o Współpracy pomiędzy gminami jest
finansowany z budżetu Gminy Toszek. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
12. Koszt uprawnień przyznanych przez Partnerów lokalnych jest finansowany z budżetu tych Podmiotów.
Wzór porozumienia z Partnerem lokalnym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
13. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku może odmówić przedsiębiorcy lub instytucji,
o których mowa powyżej, przystąpienia do programu lub usunąć ten Podmiot z programu, w szczególności ze
względu na sprzeczność oferowanych dóbr lub usług z celem programu.
§ 3. 1. W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej rodzic bądź opiekun prawny składa
w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11 wypełniony i podpisany wniosek wraz
z okazaniem wymaganych załączników. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
2. Druki wniosków są dostępne:
a) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku;
b) na stronie internetowej www.ops.toszek.pl
3. Wniosek o wydanie Kart rozpatrywany jest niezwłocznie od dnia złożenia wniosku. Karta wydawana jest
bezpłatnie.
§ 4. 1. Rodzicom/prawnym opiekunom Karta (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu) wydawana jest bezterminowo. Dzieciom natomiast – do ukończenia 18 roku życia, lub gdy
dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, Karta wydawana jest do czasu planowanego terminu
ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
2. Karta jest imienna, posiada indywidualny numer (którego 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy
Toszek - 2405073), termin ważności oraz datę jej wydania. Opatrzona jest ponadto podpisem i pieczątką
organu wydającego.
3. Imienną Kartę Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny
wielodzietnej/rodziny zastępczej.
4. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci
nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest na podstawie Karty
rodzica/opiekuna prawnego wraz z jego dowodem tożsamości i w jego obecności.
5. Rodzic lub opiekun prawny i dzieci, którzy nabyli prawo do posiadania Karty, nie tracą go mimo utraty
uprawnień do jej posiadania przez jednego z członków rodziny lub zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących
w skład rodziny wielodzietnej.
6. Traci uprawnienia do korzystania z Karty rodzic lub opiekun prawny, któremu odebrano lub ograniczono
władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej, o czym niezwłocznie należy
poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku. Wyjątkiem od tej sytuacji jest pozostawienie pod
opieką tego rodzica/prawnego opiekuna co najmniej trojga dzieci.
7. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Toszku. Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego może być wydany duplikat Karty.
8. Warunkiem wydania duplikatu Karty przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku jest ponowne
wypełnienie wniosku oraz zwrot Karty uszkodzonej lub podpisane oświadczenie o niemożności zwrócenia
Karty.
9. Zmiana danych osobowych użytkownika karty wymaga wydania nowej Karty.
§ 5. 1. Posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Toszku o utracie uprawnień do uczestnictwa w programie. Utrata uprawnień powoduje utratę ważności
Karty.
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2. Posiadacz Karty może w dowolnym momencie zrezygnować z jej użytkowania po uprzednim zwróceniu
Karty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku oraz złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie
o rezygnacji z uczestnictwa w programie.
3. Posiadacz Karty jest zobowiązany do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
4. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym
nieupoważnionym osobom.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez
użytkowników Karty osobom nieupoważnionym, nieobjętym programem.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”
Wzór logo programu „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”
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Załącznik nr 2 do Regulaminu wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”

……………………..
(miejscowość i data)
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Deklaracja
przystąpienia Podmiotu jako partnera do programu ,,Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”
w Gminie Toszek
Dane Podmiotu
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko właściciela:……………………………………………………………….........
NIP:…...…………………………………………………………………………………………
Adres siedziby firmy:……………………………………………………………………………
Przedmiot działalności gospodarczej:…………………………………………………………...
Nr telefonu i adres e-mail:………………………………………………………………………
Zgłaszam chęć przystąpienia do programu ,,Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” w Gminie
Toszek. W ramach współpracy zobowiązuję się do udzielenia rabatów na oferowane przez nas towary/usługi
dla posiadaczy ,,Kart Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”, zgodnie z poniższym wykazem.
Zakres i forma zaangażowania (wykaz usług lub towarów/wysokość ulg i zniżek):
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....................
Proszę o przekazanie znaku graficznego, informującego o udziale mojego przedsiębiorstwa
w programie ,,Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” celem oznakowania punktu prowadzenia
działalności, w ilości - ………szt.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych dotyczących prowadzonej przeze mnie
działalności gospodarczej, t.j. nazwy firmy, adresu firmy oraz informacji o udzielonych rabatach, we
wszelkich materiałach informacyjnych, w tym: w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach itp.
dotyczących programu ,,Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszej deklaracji.
…………….……………….
podpis właściciela firmy
załącznik:
·Zaświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS
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Załącznik nr 3 do Regulaminu wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY GMINAMI
Zawarte w dniu …........ ……. w………….pomiędzy:
Gminą Toszek – z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180
Toszek, reprezentowaną przez: ……………….
A
gminą ………….. – z siedzibą w ………………., reprezentowaną przez: ……………….
celem umożliwiania korzystania z ulg i udogodnień zapewnianych przez gminę ….., strony zawierają
porozumienie o następującej treści:
§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina….. zobowiązuje się zapewnić dostęp mieszkańcom Gminy
Toszek objętych programem „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej„ do następujących usług
i ulg:………………
§ 2. Warunkiem skorzystania z ulg i usług zapewnianych przez gminę……., będzie posiadanie przez
zainteresowanych mieszkańców Gminy Toszek Karty potwierdzającej uczestnictwo w programie „Karta Dużej
Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, której
7 pierwszych cyfr numeru identyfikuje Gminę Toszek jako organ wydający.
§ 3. 1. Koszty skorzystania przez mieszkańców Gminy Toszek z ulg i usług wymienionych § 1 ponosi
Gmina Toszek.
2. Przez cały okres obowiązywania Porozumienia, w terminie do dnia …….. miesiąca następującego po
miesiącu rozliczeniowym, gmina …. wystawi Gminie Toszek notę obciążeniową z dokładnym wyliczeniem
należności. Nota obejmować będzie: ilość świadczonych usług oraz kwoty zastosowanych ulg.
3. Do noty zostanie załączone sprawozdanie określające miejsca, datę świadczonych usług oraz
zastosowanych ulg i numery Kart osób stanowiących mieszkańców Gminy Toszek, którym w danym dniu
i miejscu świadczono usługi lub wobec których zastosowano ulgę.
§ 4. Informacje o rodzaju usług i wysokości ulg udzielanych przez gminę ………..oraz miejscach ich
świadczenia zostaną zamieszczone w………………………………...
§ 5. Porozumienie zawiera się na okres od ................... do ………………. roku .
§ 6. Każda ze stron ma prawo rozwiązać porozumienie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia
§ 7. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY GMINĄ A PARTNEREM LOKALNYM
Zawarte w dniu …........ ……. w………….pomiędzy:
Gminą Toszek – z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180
Toszek, reprezentowaną przez: …………………………
A
………….. – z siedzibą w ………………., reprezentowaną przez: …………………..
Zwanym dalej Partnerem
§ 1. Niniejszym porozumieniem Partner zgłasza swój udział w przedsięwzięciu określonym w uchwale
nr…….. z dnia ……………sprawie ……………………………………………….
§ 2. 1. Na mocy niniejszego porozumienia Partner umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne i/lub
zastępcze posiadające „Kartę Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” wydaną przez Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku, której 7 pierwszych cyfr numeru identyfikuje Gminę Toszek jako organ
wydający, z: ……………
2. Porozumienie będzie mieć także zastosowanie do mieszkańców innych gmin, w sytuacji zawarcia
stosowanego porozumienia, o czym Partner zostanie zawiadomiony.
§ 3. 1. Partner oświadcza, że ulga/zniżka na ……….. o której mowa w § 2 będzie obowiązywała
w jego placówkach w ………………..…….. przy ul. .................................................................
2. Informacje o ulgach/zniżkach zostaną umieszczone na stronach internetowych
…………………………………………………………………………………………

Partnera a także :

3. Partnerowi przysługuje prawo umieszczania wraz z informacją o przysługujących ulgach także
informacji o swoim uczestnictwie w programie „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”.
§ 4. Porozumienie zawiera się na okres od ................... do ………………. roku.
§ 5. 1. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek/ulg we własnym zakresie.
2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony oświadczają, że nie będą kierować
wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.
§ 6. Informacje o rodzaju usług i wysokości ulg udzielanych przez Partnera ………..oraz miejscach ich
świadczenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
§ 7. 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać porozumienie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Partner oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej” (dalej: Regulamin). W przypadkach opisanych w § 2 ust. 14 Regulaminu, Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
§ 8. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik nr 5 do Regulaminu wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”

Wniosek o wydanie ,,Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” / duplikatu*#
…………………..…………
Miejscowość, data
Imię i nazwisko wnioskodawcy:………………………………………………………………
NR PESEL
Seria i nr dowodu osobistego :……………………………………………………......................
Adres zamieszkania: ………………………………………….....….……………………………
Adres do korespondencji: ……………………….…………….....….……………………………
Telefon / adres e-mail:……...….………………………………………………………………….
Wnoszę o wydanie ,,Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”/duplikatu* dla mnie oraz
następujących członków mojej rodziny:
1. …………………………………………………………………………………………................
imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą,
……………………………………………………………………………………………………
planowany termin ukończenia nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
2. …………………………………………………………………………………………................
imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą,
……………………………………………………………………………………………………
planowany termin ukończenia nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
3. …………………………………………………………………………………………................
imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą,
……………………………………………………………………………………………………
planowany termin ukończenia nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
4. …………………………………………………………………………………………................
imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą,
……………………………………………………………………………………………………
planowany termin ukończenia nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
5. …………………………………………………………………………………………................
imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą,
……………………………………………………………………………………………………
planowany termin ukończenia nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
6. …………………………………………………………………………………………................
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imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą,
……………………………………………………………………………………………………
planowany termin ukończenia nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
Uwaga:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:
a) dokument tożsamości - w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych (do wglądu);
b) postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest opiekunem
prawnym (do wglądu);
c) akty urodzenia dzieci lub ich dowody osobiste (do wglądu);
Do odbioru Kart upoważniam: ……………………………………………………………………
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności
za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich
zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny
3+/Rodziny Zastępczej” i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku o każdej zmianie sytuacji mojej rodziny, która wiąże się z utratą
uprawnień do korzystania z programu.
...............................

..........................................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wnioskiem o wydanie „Karty Dużej
Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku z siedzibą przy ul. Rynek
11, 44-180 Toszek,
- dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku,
- dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoczesna z brakiem możliwości
rozpatrzenia wniosku,
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.
zm.) przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, z siedzibą przy ul. Rynek 11, 44-180 Toszek dla
celów związanych z wydaniem „Kart Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej”.
...............................

..........................................................

(miejscowość, data) (czytelny podpis Wnioskodawcy)
Potwierdzam odbiór ………… ,,Kart Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej” o numerach:
1………………2………………3………………4………………5………………6……………
Potwierdzam, że dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku.
…………………………………...................
(data i popis osoby wydającej Kartę/Karty)

……………………...............................
(data i podpis osoby uprawnionej

do odbioru Karty/Kart)
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Załącznik nr 6 do Regulaminu wydawania i korzystania
z ,,Karty Dużej Rodziny3+/Rodziny Zastępczej”
Wzór graficzny „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”
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Uzasadnienie
Program „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin wielodzietnych i rodzin
zastępczych z terenu Gminy Toszek ma pomóc realizować zapisy art. 7 ust. 1 pkt 6a i 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z
późn. zm.), w myśl którego gmina ma obowiązek zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty,
w szczególności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz kultury
fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Tekst Uchwały Nr XLIV/480/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” dla rodzin
wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Toszek był dwukrotnie zmieniamy,
zatem wprowadzenie niniejszej uchwały, uchylającej poprzednią wraz ze wszystkimi kolejno
uchwalanymi zmianami, ułatwi w znacznym stopniu stosowanie programu w praktyce.

Id: 1C24FFE1-D9FF-40B3-818A-3D7F02FB6E78. Podpisany

Strona 1

