UCHWAŁA NR XXIII/203/20
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie
przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce”
Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz
1348) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 16 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia
programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce” dokonuje się następujących
zmian:
1. § 4 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Realizacja celów programu, o których mowa w § 3 ust. l nastąpi poprzez umożliwienie
członkom rodziny wielodzietnej korzystania z:
1) usług GOTSiR „Nautica” w postaci:
- 30% ulgi na jednorazowe, jedno-godzinne wejścia na basen,
- 30% ulgi na zakup kart stałego klienta.
wynikającymi z innych aktów prawnych.

Ulgi nie podlegają sumowaniu z innymi ulgami

2) z innych usług oferowanych przez partnerów przystępujących do programu ze zniżkami ustalonymi
w zawartych porozumieniach z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Warunki
współpracy z partnerami określa § 5 niniejszego programu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Uzasadnienie
Realizacja uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/132/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce” po kilku latach jej
funkcjonowania w obrocie prawnym była przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce,
która w protokole kontroli z dnia 10.12.2019 r. w GOTSiR „Nautica” zwróciła uwagę na fakt kumulacji ulg
dla rodzin wielodzietnych wynikających z kilku aktów prawnych, tj. zarówno uchwały Rady Gminy jaki
i Zarządzeń Wójta Gminy, co wpływa także na zmniejszenie przychodów zakładu budżetowego GOTSiR
"Nautica„.
Z uwagi na powyższe zasadnym jest dokonanie zmian w przedmiotowej uchwale i doprecyzowanie, że
członkom rodziny wielodzietnej korzystającym z usług GOTSiR „Nautica” na podstawie Karty Dużej
Rodziny przysługiwać będzie:
- 30% ulgi na jednorazowe, jedno-godzinne wejścia na basen,
- 30% ulgi na zakup kart stałego klienta.
Ulgi nie podlegają sumowaniu z innymi ulgami wynikającymi z innych aktów prawnych.
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