PROGRAM SAMORZĄDOWY - KARTA DUŻEJ RODZINY

Koordynatorem realizacji postanowień zawartych w uchwale
http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/7227/wiadomosc/298640/uchwala_nr_xvii1562015_rady
_miejskiej_w_konskich_w_sprawie_wprow
http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/7227/wiadomosc/300665/uchwala_nr_xviii1772016_rad
y_miejskiej_w_konskich_zmieniajaca_uc
jest Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich Pani Aneta
Mikuszewska – Sorn. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
Celem gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny jest:
- promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
- umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.
Prawo do posiadania Karty.
Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy
Końskie, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na
podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Karta, w związku z realizacją Programu uprawnia do:
1) dostępu do oferty Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich z zastosowaniem 50% zniżki
na odpłatne zajęcia i imprezy,
• szczegółowych informacji udziela Dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w
Końskich , ul. Mieszka I-go 4
2) korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Gminy Końskie z zastosowaniem 50%
zniżki,
• Pływalnia Miejska w Końskich, ul. Warszawska 38.
• Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich z siedzibą w Końskich
przy ul. Kapitana Stoińskiego 3.
3) 20% zniżki w opłatach wnoszonych za pobór wody i odbiór ścieków. Ulga przysługuje rodzinie,
która reguluje bieżące opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Końskie ul. Partyzantów 3 – rodziny mogą zgłaszać się
do Działu Księgowości.
• Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Końskie ul. Wojska Polskiego 3 - rodziny mogą
zgłaszać się do pokoju nr 8.
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich, Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
- rodziny mogą zgłaszać się do Biura Obsługi.
4) 50% zniżki w opłacie za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu samorządowym w
czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie- rodziny mogą zgłaszać się do
poszczególnych przedszkoli samorządowych.

5) dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł na każde dziecko.
Dopłata przysługuje rodzinie, która terminowo reguluje opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
• Urząd Miasta i Gminy Końskie , ul. Partyzantów 1- rodziny mogą zgłaszać się do pokoju
nr 29.
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Końskie ul. Partyzantów 3– rodziny mogą zgłaszać się
do Działu Księgowości.
• Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Końskie ul. Wojska Polskiego 3– rodziny mogą
zgłaszać się do pokoju nr 8.
6) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie
porozumienia zawartego z Gminą Końskie.
Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu.

Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny
przyznana na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Identyfikatorem Gminy Końskie są
następujące cyfry: 2605033 .
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Karty Dużej
Rodziny członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia
o zmianach.
WAŻNE DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY.
Prosimy o zwracanie uwagi na termin ważności karty.
ZOSTAŃ PARTNEREM GMINNEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
KARTA DUŻEJ RODZINY.
Program ma charakter otwarty i ewolucyjny. Przedsiębiorcy i instytucje niebędące jednostkami
organizacyjnymi Gminy Końskie mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację
Przedsiębiorcy i instytucje oferujące zniżki informują o realizacji Programu w miejscu realizacji
uprawnień umieszczając w widoczny miejscu znak graficzny.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Końskich w pokoju nr 23 tel. 413727920 wew. 53.
Załączniki do pobrania:
1. Deklaracja zgłoszenia podmiotu jako partnera gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny.

2. Znak graficzny.

