
ZARZĄDZENIE NR 683/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Gminie Krapkowice Regulaminu przyznawania, 
wydawania i korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny,  wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie 

Krapkowickiej Karty Rodziny oraz wzoru Krapkowickiej Karty Rodziny

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/387/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” na 
terenie Gminy Krapkowice,  zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin  przyznawania, wydawania i korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wprowadza się wzór wniosku o wydanie Krapkowickiej Karty Rodziny, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wprowadza się wzór  Krapkowickiej Karty Rodziny, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 683/2013 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

Regulamin 
przyznawania, wydawania i korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny 

I  Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny 
w ramach programu „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” realizowanego celem polepszenia warunków 
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice. 

2. Program „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna”, zwany dalej programem,  adresowany jest 
do  rodzin zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice (także rodzin zastępczych), składających się 
z rodziców/opiekunów (jednego rodzica/opiekuna) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 
18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. 

§ 2. Krapkowicka Karta Rodziny, zwana dalej kartą, daje prawo korzystania z ulg w ramach usług oferowanych 
przez jednostki gminne oraz inne podmioty z terenu miasta i gminy Krapkowice, biorące udział w Programie. 

§ 3. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć rodzica/opiekuna  rodziny 
wymienionej w § 1 ust. 2, składającego wniosek o wydanie kart uprawniających do otrzymania ulg, dla siebie oraz 
pozostałych członków rodziny, o której mowa w § 1 ust. 2. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o użytkowniku karty, należy przez to rozumieć członka rodziny 
wymienionej w § 1 ust. 2, który otrzymał kartę, uprawniającą do korzystania z ulg, na skutek wniosku złożonego 
przez wnioskodawcę.

II  Zasady przyznawania Krapkowickiej Karty Rodziny 

§ 4. 1. Karty rodziny wydawane są na podstawie wniosku.  Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach, ul. Damrota 2 
w godzinach pracy. 

3. Osoby wnioskujące o otrzymanie karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji 
programu. 

4. Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach oraz na stronie 
www.krapkowice .pl oraz http://ops.krapkowice.pl/. 

III  Zasady wydawania Krapkowickiej Karty Rodziny

§ 5. 1. Karta jest wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

2. Osobą upoważnioną do odbioru kart jest wnioskodawca. 

3. Właścicielem karty jest Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach. W przypadku znalezienia karty, 
należy ją zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

4. Karta wydawana jest na czas określony i ważna w danym roku kalendarzowym. 

5. Karta jest imienna, posiada termin ważności oraz numer karty. 

6. Przy odbiorze karty, wnioskodawca otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

IV  Zasady korzystania z Krapkowickiej Karty Rodziny 

§ 6. 1. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika karty. 
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2. Na żądanie instytucji lub podmiotu oferującego ulgi użytkownik karty zobowiązany jest 
do okazywania karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego 
tożsamość może być powodem odmowy udzielenia ulgi. 

3. Po upływie okresu ważności (do końca danego roku kalendarzowego) ponownie należy 
złożyć wniosek o wydanie kolejnej karty, w takim terminie, aby zapewnić sobie możliwość 
z jej ciągłego korzystania. 

4. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w karcie, wnioskodawca karty zobowiązany 
jest do niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach i złożyć wniosek 
o wydanie nowej karty. 

5. Za terminową aktualizację danych zawartych w karcie odpowiada wnioskodawca karty. Podanie danych  
niezgodnych z prawdą skutkuje utratą ulg. 

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika karty innym, 
nieupoważnionym osobom. 

7. W przypadku nieodebrania karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku, dokument 
zostanie zniszczony. 

8. Użytkownik karty zobowiązany jest  do ochrony karty przed utratą lub uszkodzeniem. 

V  Postanowienia  końcowe

§ 7. 1. Użytkownik karty na podstawie karty może korzystać tylko z ulg udostępnionych przez instytucje 
gminne, jednostki oraz podmioty, które zadeklarowały współpracę w ramach programu. 

2. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronach internetowych 
 www.krapkowice.pl oraz http://ops.krapkowice.pl/.

§ 8. 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzenia zmian do niniejszego  Regulaminu w czasie trwania 
programu. 

2. Zmiany niniejszego  Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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