Załącznik do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miasta Sanoka z dnia 7.05.2015r.

Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin
wielodzietnych
§1
Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, zwany dalej
„Sanockim programem” obejmuje członków rodzin wielodzietnych, w rozumieniu art. 4 ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), zamieszkujących na
terenie Gminy Miasta Sanoka.

§2
Program ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji;
2) wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci wychowywanych
w rodzinie;
3) budowanie przychylnego klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych
demograficznie decyzji dla rozwoju rodziny wielodzietnej;
4) umożliwienie członkom rodzin wielodzietnych szerszego dostępu do dóbr kultury, sportu
i rekreacji.
§3
Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych:
1) zniżka w wysokości 20% za odpłatne zajęcia artystyczne (taneczne, teatralne i inne) oraz za
składki członkowskie zespołów w Sanockim Domu Kultury – dla członków rodzin wielodzietnych;
2) zniżka w wysokości 20% za odpłatne zajęcia dydaktyczne, wykłady i warsztaty dotyczące
historii sztuki i kultury organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku oraz Biuro
Wystaw Artystycznych w Sanoku – dla członków rodzin wielodzietnych;
3) zniżka w wysokości 50% na bilety dla dziecka, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy
o Karcie Dużej Rodziny, za korzystanie z:
- pływalni krytej,
- toru lodowego „Błonie”,
- ślizgawki na Hali widowiskowo – sportowej z lodowiskiem „Arena Sanok”,
- otwartych kortów tenisowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku;
4) zniżka w wysokości 20% na bilety dla rodzica (rodziców), małżonka rodzica, o którym mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, za korzystanie z:
- pływalni krytej,
- toru lodowego „Błonie”,
- ślizgawki na Hali widowiskowo – sportowej z lodowiskiem „Arena Sanok”,

- otwartych kortów tenisowych - przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku.

§4
Sanocki program będzie realizowany przez:
1) gminne jednostki organizacyjne – w zakresie uprawnień określonych w §3;
2) podmioty uczestniczące w Sanockim programie na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta
Sanoka.
§5
Do Sanockiego programu może przystąpić każdy podmiot, który w umowie zawartej z Gminą
Miasta Sanoka udzieli członkom rodzin wielodzietnych uprawnień do korzystniejszego od ogólnie
obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.
§6
1.Aktualny wykaz podmiotów uczestniczących w Sanockim programie oraz wykaz uprawnień dla
członków rodzin wielodzietnych będzie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Sanoka oraz na stronie www.sanok.pl.
2. Gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty, o których mowa w § 4 pkt 2, realizujące
Sanocki program, będą informować o udziale w nim, poprzez umieszczenie znaku: „Tu
honorujemy Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych” w
witrynach, kasach, w miejscu prowadzonej przez siebie działalności oraz w materiałach
promocyjnych.
3. Gmina Miasta Sanoka nie ponosi odpowiedzialności za uprawnienia udzielone przez podmioty,
o których mowa w § 4 pkt 2 .
§7
1. Burmistrz Miasta Sanoka zapewni podmiotom realizującym Sanocki program znak (logo) „Tu
honorujemy Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych”;
2. Koszt sporządzenia znaku (logo), o którym mowa w ust. 1, będzie finansowany z budżetu
Gminy Miasta Sanoka.
§8
Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z wprowadzonych Sanockim
programem uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych będzie Karta Dużej Rodziny, wydana
na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz.
1863).
§9
1. Koszt uprawnień udzielonych członkom rodzin wielodzietnych, realizowanych przez gminne
jednostki organizacyjne, będzie finansowany z budżetu Gminy Miasta Sanoka, w ramach planów
finansowych poszczególnych jednostek.
2. Koszt uprawnień udzielonych członkom rodzin wielodzietnych przez podmioty, o których mowa
w § 4 pkt 2, będzie finansowany wyłącznie przez te podmioty.
§ 10

1. Gminne jednostki organizacyjne realizujące Sanocki program zobowiązane są do przedkładania
Burmistrzowi Miasta Sanoka, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, rocznego
sprawozdania z realizacji Sanockiego programu, zawierającego następujące dane:
1) liczba osób, które skorzystały z Sanockiego programu;
2) liczba osób, które skorzystały z poszczególnych uprawnień;
3) koszty udzielonych uprawnień.
2. Burmistrz Miasta Sanoka zobowiązany jest do przedkładania Radzie Miasta Sanoka rocznego
sprawozdania z realizacji Sanockiego programu, w terminie do końca miesiąca lutego roku
następnego po roku, za który składane jest sprawozdanie.
Sprawozdanie obejmuje dane w zakresie:
1) liczby wydanych Kart Dużej Rodziny;
2) liczby rodzin wielodzietnych korzystających z Sanockiego programu;
3) liczby dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych korzystających z Sanockiego
programu;
4) kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Sanoka na realizację Sanockiego programu.

