Zarządzenie Nr 264/2014
Prezydenta Miasta Starachowice
z dnia 01.08.2014 r.

w sprawie: szczegółowych zasad realizacji Programu „Duża Starachowicka Rodzina”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 uchwały Nr IX/11/2014 Rady
Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Starachowice Programu „Duża Starachowicka Rodzina” zarządza się, co następuje:

§1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. Programie – należy przez to rozumieć rozumieć Program „Duża Starachowicka Rodzina”
przyjęty uchwałą Nr IX/11/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014
r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Starachowice Programu „Duża Starachowicka
Rodzina”;
2. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Starachowice;
3. organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art 3 ust 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).
§2
1. Ustala się przyznany przez Gminę Starachowice Katalog Przysługujących Ulg i Zniżek
w ramach Programu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu jest Karta
Dużej Rodziny przyznana przez Prezydenta, o następujących 7 pierwszych numerach:
2611011
Karta ważna jest z dowodem tożsamości – w przypadku rodziców, bądź z legitymacją
szkolną lub studencką w przypadku dzieci.
3. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury,
kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, prezesów

spółek gminnych do uwzględnienia potrzeb rodzin wielodzietnych w bieżącej działalności
oraz w opracowywanych planach i programach.
§3
1. Podmioty nie powiązane organizacyjnie i kapitałowo z Gminą Starachowice mogą
przystąpić do Programu, uzyskując status „Partnera Programu”, składając stosowną
deklarację w której określają rodzaj, wysokość i zakres proponowanych ulg, zwolnień
i preferencji bądź dodatkowych świadczeń. Wzór deklaracji przystąpienia do Programu
stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Przystąpienie do programu podmiotu o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie
porozumienia zawartego z Prezydentem. Porozumienie określa w szczególności:
a) uprawnienia przyznane uczestnikom Programu,
b) lokalizację placówek w których będą mogły być realizowane uprawnienia,
c)

sposób identyfikacji osób uprawnionych,

d) wzajemne prawa i obowiązki stron,
e) okres na jaki jest zawierane porozumienie oraz warunki i zasady jego rozwiązania.
3. Prezydent może odmówić podmiotowi o którym mowa w ust. 1 przystąpienia do Programu
w szczególności gdy oferowane dobra lub usługi są sprzeczne z celami programu lub
wysokość oferowanych ulg i zniżek w znikomym stopniu zapewnia realizację tych celów.
4. Prezydent może – poprzez wypowiedzenie zawartego porozumienia – pozbawić podmiot
statusu „Partnera Programu” w przypadku odmowy udzielenia ulg osobom uprawnionym
lub udzielenia ich w sposób mniej korzystny od zadeklarowanego.
§4
Aktualny wykaz przyznanych przez Gminę Starachowice oraz Partnerów Programu ulg
i zniżek publikuje się na stronie internetowej Miasta Starachowice oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Rodzina wielodzietna.
§5
1. W widocznych miejscach w lokalach gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji
kultury oraz Partnerów Programu należy umieścić logo Programu.
2. Logo Programu zostanie wybrane w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta.
Do czasu jego wyboru należy umieścić napis o treści: Partner Programu „Duża
Starachowicka Rodzina”

§6
1. Realizację i koordynację działań prowadzonych w ramach Programu zapewnia Referat
Profilaktyki Społecznej i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych.
2. Referat Profilaktyki Społecznej i Pomocy Materialnej dla Uczniów współpracuje przy
realizacji Programu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta
Starachowice, których celem statutowym jest pomoc rodzinom wielodzietnym.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Starachowicach.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 264/2014
Prezydenta Miasta Starachowice
z dnia 01.08.2014 r.

KATALOG PRZYSŁUGUJĄCYCH ULG I ZNIŻEK W RAMACH PROGRAMU
„DUŻA STARACHOWICKA RODZINA”

I. Ceny usług na obiektach MCRiW, krytej pływalni oraz SCK – dla mieszkańców
Starachowic w ramach programu „Duża Starachowicka Rodzina” – posiadających
Kartę Dużej Rodziny
Starachowickie Centrum Kultury:
1. Kino 2D
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 6 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
2. Kino 3D
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 7 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
3. Spektakle własne
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny – 40% ceny biletu normalnego – dotyczy
przypadków, gdy cena biletu normalnego jest równa lub wyższa od 30 zł.
Natomiast w przypadku, gdy cena biletu normalnego jest niższa od 30 zł – upust dla
posiadacza Karty Dużej Rodziny wynosi 50% tej ceny.
Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku:
1. Bilet jednorazowy za wypożyczenie kajaka (60 min)
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 2 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
2. Bilet na skuter wodny (5 min)
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 4 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
3. Bilet do siłowni
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 1 zł

Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
4. Karnet imienny wielokrotnego użytku wstępu do siłowni (miesięczny)
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 12 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
5. Bilet jednorazowy sauna (60 min)
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 3 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
6. Wynajęcie stołu do tenisa (1 osoba 60 min)
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 2 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 50% ceny biletu normalnego
Kryta pływalnia:
1. Wstęp na basen w godz: 7 – 22 za 60 min w każdy dzień tygodnia
Bilet dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia – 1 zł
Bilet dla rodziców lub opiekunów prawnych – 7 zł
II. Inne ulgi i zwolnienia
-

Zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 264/2014
Prezydenta Miasta Starachowice
z dnia 01.08.2014 r.

DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „DUŻA STARACHOWICKA RODZINA”

Nazwa podmiotu …................................................................................................................................
Adres siedziby podmiotu …...................................................................................................................
NIP: …........................................................

REGON …....................................................................

Osoba reprezentująca podmiot …..........................................................................................................
Dane kontaktowe (osoba, e-mail, telefon) ….........................................................................................
…............................................................................................................................................................

Przedmiot działalności ….......................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Programu „Duża Starachowicka Rodzina” i w ramach
prowadzonej działalności zobowiązuję się do przyznania od dnia ….............................................
następujących uprawnień (ulg, zwolnień, preferencji, dodatkowych świadczeń) dla osób
uczestniczących w Programie*:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

* należy szczegółowo określić rodzaj, wysokość oraz zakres deklarowanych uprawnień, np. czy dotyczą
wszystkich uprawnionych, czy tylko dzieci, czy obowiązują we wszystkie dni tygodnia czy tylko w wyznaczone
dni, itp.

Adresy miejsc prowadzenia działalności, w których realizowane będą deklarowane uprawnienia:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. podane w deklaracji dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności
karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń,
2. koszty związane z przyznanymi uprawnieniami poniesiemy w całości we własnym zakresie,
3. zapoznałem/łam się z zapisami Programu „Duża Starachowicka Rodzina” i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.

(pieczęć firmowa)

(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu)

Miejscowość, data
Deklarację należy złożyć w Referacie Profilaktyki Społecznej i Pomocy dla Uczniów Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, ul. Radomska 45, pok. 17 (parter). Deklaracja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej w zakładce Rodzina Wielodzietna.

Adnotacje urzędowe:

