
UCHWAŁA NR VII/81/2019
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych
Miasta Kielce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art 40, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 995 z późn. zm.2)), w związku 
z art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. 
zm.3)), Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się samorządowy Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce, stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały, zwany dalej „Programem” mający na celu:

1) promowanie rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej,

2) wzmacnianie funkcji rodziny i poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych,

3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

2. Wykaz podmiotów, zakres wprowadzonych uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz zasady 
korzystania z nich stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Koordynatorem Programu ustanawia się dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/446/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie 
wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce, zmieniona uchwałą Nr 
XXXVI/748/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr LII/1180/2018 Rady Miasta 
Kielce z dnia 8 lutego 2018 roku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500;
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500;
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 roku poz. 1984, z 2017 roku poz. 1428, z 2018 roku 

poz. 1669, poz. 1544, poz. 2432.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 marca 2019 r.

Poz. 1072



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Kamil Suchański
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/81/2019

Rady Miasta Kielce

z dnia 21 lutego 2019 r.

Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce

Rada Miasta w Kielcach, uznając za priorytetowe strategiczne działania na rzecz rodzin wielodzietnych, 
przyjmuje Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce, zwany dalej „Programem”.

1. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub 
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1) zamieszkujący na terenie Miasta Kielce:

a) rodzic (rodzice) – przez którego (których) rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę 
(osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;

b) małżonek rodzica;

c) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, 
oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, 
o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.):

- w wieku do ukończenia 18. roku życia,

- w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole do dnia 
30 września następującego po końcu roku szkolnego lub w szkole wyższej do 30 września roku, 
w którym jest planowane ukończenie nauki,

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) zamieszkujący poza terenem Miasta Kielce:

a) rodzic (rodzice) – stanowiący zawodową rodzinę zastępczą i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, 
świadczący usługi na rzecz Miasta Kielce na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Kielce 
w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, na czas tej umowy,

b) dziecko (dzieci) – pochodzące z terenu Miasta Kielce, własne i inne, a także osobę przebywającą 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa 
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm..), przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach 
dziecka, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a, na czas trwania umowy zawartej z Prezydentem Miasta 
Kielce, w wieku określonym w § 1 ust. 2 lit. c.

§ 2. 

1. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana „Kartą”, 
o której mowa w art. 2 i art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, tj.:

1) wydana w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwana „kartą tradycyjną”,

2) realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez 
ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych 
uprawnień lub publicznej aplikacji mobilnej, zwanej „kartą elektroniczną”.

2. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą posiadać obie formy Karty, o której mowa w § 2 ust. 1.
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3. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w Kielcach uprawnień dla 
członków rodzin wielodzietnych jest Karta, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego Programu, którą przyznał 
Prezydent Miasta Kielce, za wyłączeniem osób, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Programu.

4. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w Kielcach uprawnień dla 
osób, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Programu, jest Karta, którą przyznał wójt/burmistrz/prezydent właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wraz z zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Kielcach.

Zaświadczenie, potwierdzające możliwość korzystania z ulg wprowadzonych niniejszym Programem, 
ważne jest 6 miesięcy, nie dłużej niż na czas umowy zawartej z Prezydentem Miasta Kielce na świadczenie 
usług.

5. W przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, członek rodziny wielodzietnej traci również 
uprawnienia wynikające z Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce.

6. Korzystanie z uprawnień do Programu przez rodziców (małżonka) jest możliwe na podstawie Karty wraz 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika, a w przypadku dzieci i osób uczących się 
z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole i szkole wyższej. W przypadku dzieci 
nie posiadających dokumentu tożsamości Karta ważna jest z Kartą rodzica lub dokumentem tożsamości 
rodzica/opiekuna lub rodzeństwa.

§ 3. 

1. Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż kieleckie samorządowe instytucje kultury, miejskie 
jednostki organizacyjne i spółki miejskie następuje na podstawie umowy zawartej z Koordynatorem Programu.

2. Koordynator Programu podaje do publicznej wiadomości informację o przysługujących rodzinie 
wielodzietnej uprawnieniach poprzez wskazanie strony internetowej Urzędu Miasta Kielce i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, na których jest zamieszczany wykaz uprawnień przysługujących na 
podstawie Programu.

3. Koordynator Programu, poza obowiązkiem wskazanym w ust. 2, informuje członków rodzin 
wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach przez wywieszenie aktualnego wykazu uprawnień 
przysługujących na podstawie Programu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

§ 4. 

1. Koszt uprawnień udzielonych przez samorządowe instytucje kultury, miejskie jednostki organizacyjne 
i spółki miejskie jest finansowany ze środków finansowych zabezpieczonych przez Miasto Kielce w ramach 
budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

2. Koszt uprawnień udzielonych w ramach Programu przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1, które 
przystąpiły do Programu na podstawie umowy, nie jest finansowany z budżetu Miasta Kielce.

§ 5. 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania warunków i zasad 
wynikających z regulaminu podmiotów, które przystąpiły do Programu.

§ 6. 

Koordynator Programu do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Miasta Kielce informację 
o realizacji Programu za rok ubiegły.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/81/2019

Rady Miasta Kielce

z dnia 21 lutego 2019 r.

Wykaz podmiotów, zakres uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz zasady korzystania z nich.

Miejskie instytucje kultury i miejskie jednostki organizacyjne

Lp
.

Nazwa 
podmiotu Zakres uprawnień

1. Kieleckie 
Centrum Kultury

2. Dom Środowisk 
Twórczych

3. Dom Kultury 
„Zameczek”

4. Kielecki Teatr 
Tańca

5. Biuro Wystaw 
Artystycznych

6.
Teatr Lalki 
i Aktora 
„Kubuś”

7.
Muzeum 
Zabawek 
i Zabawy

8. Muzeum Historii 
Kielc

9. Wzgórze 
Zamkowe

10
.

Dom Kultury 
„Białogon”

1.Bezpłatny udział w imprezach biletowanych, których organizatorem
jest miejska instytucja kultury/miejska jednostka organizacyjna. 

2. Bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez miejskie instytucje kultury
i miejskie jednostki organizacyjne, za które pobierana jest opłata.

3.Warunkiem wstępu do obiektów oraz udziału w imprezach i zajęciach
jest okazanie się przez członka rodziny wielodzietnej Kartą Dużej Rodziny
wraz z dokumentem tożsamości. Dodatkowo członek zawodowej rodziny zastępczej 
i rodzinnego domu dziecka, zamieszkujący poza terenem
Miasta Kielce, zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie, o którym mowa
w § 2 ust. 4 Programu.

11
.

Miejski 
Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

Wstęp bezpłatny do niżej wymienionych obiektów:
1. Basen letni/Lodowisko
2. Kryta pływalnia FOKA
3. Kryta pływalnia DELFIN
4. Kryta pływalnia ORKA
5. Kryta pływalnia MORS
6. Kryta pływalnia JURAJSKA
po okazaniu przez członka rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny
wraz z dokumentem tożsamości. Dodatkowo członek zawodowej rodziny zastępczej 
i rodzinnego domu dziecka, zamieszkujący poza terenem
Miasta Kielce, zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie, o którym mowa
§ 2 ust. 4 Programu.

12
.

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego 
w Kielcach

Bezpłatne przejazdy na podstawie biletu okresowego 90-dniowego przysługują dla 
trzeciego i kolejnego dziecka z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych
na terenie Miasta Kielce do ukończenia 18 roku życia,  a w przypadku pobierania 
nauki w szkole lub w szkole wyższej - nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 
Decyzja, które z dzieci w rodzinie wielodzietnej, otrzymają bezpłatne
bilety okresowe należy do rodzica lub opiekuna.
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Wydany bilet okresowy na 90 dni zachowuje ważność, pomimo iż w trakcie trwania 
biletu, utraci ważność Karta Dużej Rodziny.

Przy ubieganiu się o wydanie bezpłatnych biletów należy przedłożyć do wglądu:
1. Karty Dużej Rodziny wszystkich dzieci w danej rodzinie wielodzietnej,
w tym obowiązkowo Karty Dużej Rodziny dzieci, które mają otrzymać bezpłatne 
bilety. 
2. Legitymację szkolną lub studencką w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, 
które mają otrzymać bezpłatny bilet.
3. Zaświadczenie, o którym mowa § 2 ust. 4 Programu, w przypadku dziecka, 
przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, poza 
terenem Miasta Kielce.

W przypadku braku możliwości przedłożenia do wglądu Kart Dużej Rodziny dzieci 
z rodziny wielodzietnej, przebywających poza Kielcami, możliwe
jest złożenie, pisemnego oświadczenia członka rodziny wielodzietnej, posiadającego 
pełną zdolność do czynności prawnej, o liczbie dzieci w rodzinie, posiadających Kartę 
Dużej Rodziny.  Oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Bezpłatne bilety okresowe dla dziecka z rodziny wielodzietnej są wydawane przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (Punkt Obsługi Pasażera,
ul. Głowackiego 4).
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