
UCHWAŁA NR XXXIX/473/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny". 

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r.  Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
Nr 173  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28  Poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, 
Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153)  oraz 
§ 1 uchwały Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie 
przyjęcia „Strategii Rozwoju  Miasta Białegostoku na lata 2010 – 2012 plus” uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Program „Białostocka Karta Dużej Rodziny” obowiązujący na terenie miasta 
Białegostoku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

2. Ulgi, preferencje i świadczenia przewidziane w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” 
powinny być dostępne od 1 września 2013 r. 

§ 2. Prezydent Miasta Białegostoku określi Regulamin wydawania i korzystania z dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych 
w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” oraz jego wzór. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/473/13 

Rady Miasta Białystok 

z dnia 25 lutego 2013 r. 

Program „Białostocka Karta Dużej Rodziny” 

§ 1. Rada Miasta Białystok, uznając za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz rodzin 
wielodzietnych, wprowadza Program „Białostocka Karta Dużej Rodziny” – zwany dalej Programem, 
obowiązujący na terenie miasta Białegostoku. 

§ 2. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, których członkowie są zameldowani 
i zamieszkują na terenie miasta Białegostoku oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, 
składających się z co najmniej trojga dzieci w wieku do ukończenia l8 roku życia, a w przypadku gdy 
dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 26 roku życia i rodziców/rodzica, opiekunów 
prawnych/opiekuna prawnego. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się także rodzinę zastępczą 
zamieszkującą na terenie miasta Białegostoku albo na terenie innych powiatów, mającą na utrzymaniu 
troje lub więcej dzieci pochodzących z miasta Białegostoku. 

§ 3. Program  ma na celu: 

1) promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku; 

2) wzmacnianie funkcji rodziny i poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych; 

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

§ 4. 1. Program jest realizowany przez Miasto Białystok i zawiera ofertę ulg, preferencji 
i świadczeń jakie mogą uzyskać rodziny wielodzietne. 

2. Ulgi, preferencje i świadczenia, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne uchwały Rady 
Miasta Białystok, albo akty innych uprawnionych organów Miasta Białystok oraz akty wewnętrzne 
osób zarządzających jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie ich kompetencji, z tym, że 
przyjęte ulgi i preferencje,  powinny kształtować się na poziomie 50% obowiązujących stawek. 

3. Ulgi, preferencje i świadczenia przewidziane w Programie, a wynikające z obowiązujących 
ustaw, wymagają spełnienia warunków określonych w tych ustawach. 

§ 5. Program może być realizowany w następujących obszarach: 

1) lokalny transport zbiorowy; 

2) opieka nad dziećmi do lat 3; 

3) edukacja publiczna; 

4) kultura; 

5) kultura fizyczna i turystyka; 

6) inne świadczenia na rzecz rodzin. 

§ 6. Do udziału w Programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne 
oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, 
preferencje lub świadczenia dla rodzin wielodzietnych. 

§ 7. Prezydent Miasta Białegostoku zapewni promocję Programu. 
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