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UCHWAŁA NR VII/63/15
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod
nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 27 ust.1 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), art. 17 ust. 2 pkt 4
i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163),
art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. A i pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.
1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr
127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.
887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 827 i 1317 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598,
642, 811, 1146 i 1877) Rada Miejska w Legnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W celu wsparcia rodzin wielodzietnych w realizacji ich funkcji, jak również zapewnienia optymalnych
warunków do godnego życia, zaspakajania różnorodnych potrzeb i zrównoważonego rozwoju, szczególnie
dzieci i młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, wprowadza się na terenie Miasta Legnicy program
wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE”.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) programie – należy przez to rozumieć program wsparcia rodzin wielodzietnych „LEGNICA PRZYJAZNA
RODZINIE”,
2) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkującą na terenie Miasta Legnicy,
składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna i mających na utrzymaniu troje lub więcej
dzieci:
a) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
b) w wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
c) bez ograniczeń wiekowych w przypadku
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

dzieci

posiadających

orzeczenie

o znacznym

lub
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3) Karcie – należy przez to rozumieć Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863),
4) partnerach – należy przez to rozumieć jednostki powiązane i niepowiązane strukturalnie i kapitałowo
z samorządem Gminy Legnica, które przystąpiły do programu,
5) Gminie Legnica – należy przez to rozumieć Miasto Legnica.
§ 3. Podstawowymi celami programu są:
1) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się
w tych rodzinach dzieci i młodzieży,
2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
3) ułatwianie dostępu dla członków rodziny wielodzietnej do kultury, nauki, rekreacji i sportu oraz innych
dóbr i usług na preferencyjnych warunkach,
4) poprawa sytuacji demograficznej Gminy Legnica.
§ 4. Cele programu realizowane będą poprzez:
1) wprowadzanie systemu ulg, zwolnień i preferencji na usługi i dobra, oferowane przez uczestniczące
w programie jednostki organizacyjne Gminy Legnica oraz partnerów,
2) wykorzystywanie dostępnych w Gminie Legnica form promocji, w celu zaangażowania do udziału
w programie podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Legnica, oferujących usługi
i towary oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
3) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla rozwoju
rodziny,
4) uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach
podejmowanych przez samorząd legnicki, we współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami
i pracodawcami.
§ 5. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez członków rodziny wielodzietnej z programu jest
posiadanie ważnej Karty.
2. Z ulg, zwolnień i preferencji dostępnych w ramach programu skorzystać może zarówno cała rodzina
wielodzietna, jak też poszczególni jej członkowie oddzielnie.
§ 6. 1. Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować zainteresowane podmioty, które
zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi.
2. W przypadku podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Legnica,
zasady współpracy pomiędzy Gminą Legnica a podmiotem przystępującym do programu regulowane będą na
drodze porozumień. Podmiot z którym podpisane zostanie porozumienie, zostaje partnerem programu.
3. Partnerzy informują o realizacji programu w swojej jednostce, umieszczając logo programu
w widocznym miejscu, dostępnym dla ogółu mieszkańców.
4. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych będzie podawany do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Legnicy.
5. Prezydent Miasta Legnicy w drodze zarządzenia określi następujące wzory dokumentów:
1) logo programu;
2) wniosku o przystąpienie partnera do programu;
3) porozumienia określającego zasady współpracy Gminy Legnica z partnerem programu.
§ 7. W ramach programu członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę korzystać mogą na
preferencyjnych zasadach z:
1) zniżki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych żłobkach,
2) zniżki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych przedszkolach,
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3) zniżki w obowiązujących stawkach za bilety wstępu na kąpielisko, lodowisko oraz baseny odkryte,
4) zniżki w obowiązujących stawkach za bilety wstępu na miejskie baseny kryte,
5) zniżki w obowiązujących stawkach za bilety wstępu na koncerty i inne wydarzenia biletowane oraz zniżki
na wszystkie płatne zajęcia prowadzone przez Legnickie Centrum Kultury,
6) bezpłatnego dostępu do wszystkich organizowanych przez Galerię Sztuki w Legnicy przedsięwzięć
artystycznych i edukacyjnych,
7) bezpłatnego codziennego zwiedzania wystaw w Muzeum Miedzi w Legnicy,
8) zniżki na pierwsze trzy noclegi oraz bezpłatne noclegi dla dzieci poniżej 7 lat w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym,
9) zniżki na zakup biletu okresowego 30 dniowego na wszystkie linie komunikacyjne uprawniającego do
przejazdów we wszystkie dni miesiąca oraz zniżki na zakup biletu jednorazowego w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Legnicy.
§ 8. W uchwale Nr VII/77/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj.
Dol. Nr 118, poz. 1876 i Nr 159, poz. 2717) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się opłatę w wysokości 0,06 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za 1 godzinę
pobytu dziecka z terenu Miasta Legnicy w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnica.
2. Opłata o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 50 % za każde dziecko, w przypadku
uczęszczania do żłobka więcej niż jednego dziecka opiekuna prawnego, lub członka rodziny
wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny.”.
§ 9. W uchwale Nr VII/76/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu
Żłobka Nr 1 w Legnicy ( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 118, poz. 1875 i Nr 159, poz. 2718 ) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka w żłobku w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
przez co najmniej kolejne 3 dni.”.
§ 10. W uchwale Nr VII/78/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia
statutu Żłobka Nr 2 w Legnicy ( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 118, poz. 1877 i Nr 159, poz. 2719 ) § 10 otrzymuje
brzmienie:
„§ 10. Nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka w żłobku w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
przez co najmniej kolejne 3 dni.”.
§ 11. W uchwale Nr VII/79/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia
statutu Żłobka Nr 3 w Legnicy ( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 118, poz. 1878 i Nr 159, poz. 2720 ) § 10 otrzymuje
brzmienie:
„§ 10. Nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka w żłobku w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
przez co najmniej kolejne 3 dni.”.
§ 12. W uchwale Nr VII/80/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia
statutu Żłobka Nr 4 w Legnicy ( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 118, poz. 1879 i Nr 159, poz. 2721 ) § 10 otrzymuje
brzmienie:
„§ 10. Nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka w żłobku w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
przez co najmniej kolejne 3 dni.”.
§ 13. W uchwale Nr XLV/466/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Legnicę
(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 2527) § 3 otrzymuje brzmienie:
„3. 1. Na wniosek rodziców, obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3 o 50 % w przypadku,
gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–4–

Poz. 1985

1) w której, dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwot określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650, z 2014 r.
poz. 559, 567, 959, 1443, 1644 i 1652),
2) wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny.
2. Obniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi
przedszkola, w formie oświadczenia, dane niezbędne do ustalenia tej obniżki lub okazać Kartę Dużej
Rodziny.”.
§ 14. W uchwale Nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia
cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawnione są osoby posiadające
Kartę Dużej Rodziny wraz z dowodem tożsamości.”;
2) w załączniku nr 2 w ust. 1 po punkcie 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) bilecie rodzinnym, należy przez to rozumieć bilet uprawniający do przejazdu członka dużej
rodziny.”;
3) w załączniku nr 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Bilety rodzinne ważne w I – szej i II – giej strefie opłat:
Rodzaj biletu

Cena biletu

Okresowe 30 dniowe na wszystkie linie komunikacyjne uprawniające
do przejazdów we wszystkie dni miesiąca

30 zł

Jednorazowe

1 zł

”.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
W. Szetelnicki

