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UCHWAŁA Nr XXIV/355/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4  

i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Przyjmuje się Program „Karta Tarnowskiej Rodziny” jako lokalny program 

pomocy społecznej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                     Grzegorz Światłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 

1218, Dz. 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, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 

219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 

842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579. 
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Załącznik  

do uchwały Nr XXIV/355/2012 

   Rady Miejskiej w Tarnowie  

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

 

 

 

Program ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” 

 

 

1. Wstęp. 

 

Gmina Miasta Tarnowa wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców  

i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia Tarnowian, zgodnie  

z uchwałą Nr XXII/310/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia  2012 r.  

w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Tarnowie „Karty Tarnowskiej Rodziny”, 

pragnie rozpocząć realizację wyżej wymienionego Programu.  

Władze Miasta Tarnowa dostrzegają niekorzystną sytuację demograficzną  

w Tarnowie, o której świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie gwarantujący 

prostej zastępowalności pokoleń, a także słabą kondycję materialną rodzin wielodzietnych, 

spośród których duża ich liczba wymaga wsparcia pomocy społecznej. Dlatego też problem 

wsparcia rodzin wielodzietnych pozostaje ważnym elementem „Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011 – 2020”, 

przyjętej uchwałą Nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 30 czerwca 2011 r. 

Celem strategicznym Nr 2 powyższego dokumentu jest: „Wspieranie rodzin, wspomaganie 

rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im opieki”. Dla realizacji tego celu opracowane 

zostały cele operacyjne, w ramach których zaplanowano szereg działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych, m.in.: 

- promowanie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin  

w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich (np. przez pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie i placówek oświatowych przy 

współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi),  

- rozwijanie w Mieście Tarnowie sieci żłobków i przedszkoli oraz dostosowywanie 

godzin ich funkcjonowania do godzin pracy rodziców, 

- zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego (pedagogicznego, 

psychologicznego, logopedycznego) dla dzieci i młodzieży, 

- zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów oświatowych, kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych Miasta Tarnowa, rozwijanie infrastruktury umożliwiającej dzieciom 

i młodzieży spędzanie czasu wolnego,  

- udzielanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pomocy rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z  systemu pomocy społecznej, a od 

dnia 1 lipca 2012 r. także świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,  

- opracowywanie i realizowanie projektów na rzecz rodziny i dziecka,  

w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej. 

Program ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” wpisuje się również w „Obszar II – Komfort 

Życia, Cel Strategiczny – Tarnów – komfortowy, przyjazny dla mieszkańca”, ujęty  
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w „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2020” , przyjętej uchwałą Nr XI/111/2011 przez 

Radę Miejską w Tarnowie w dniu 30 czerwca 2011 r. Zapisane w powyższym dokumencie 

główne przedsięwzięcie z tego zakresu to: rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, 

środowiskowych form wsparcia oraz systemu pomocy dla rodzin wielodzietnych. 

 

 

2. Cel Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 

 

Program ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” jest elementem polityki prorodzinnej 

realizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa.  Głównym celem Programu ,,Karta Tarnowskiej 

Rodziny” jest: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego 

wizerunku,  

2) wzmocnienie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, poprawę jej warunków 

materialnych, 

3) wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, 

4) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 
5) zachęcenie do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu, 

6) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i instytucji kultury, obiektów  

i urządzeń sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne 

Gminy Miasta Tarnowa, 

7) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin 

wielodzietnych w jednostkach oferujących usługi kulturalne i sportowe, nie 

powiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Miasta Tarnowa, 

8) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin 

wielodzietnych wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie miasta Tarnowa. 

 

 

3. Beneficjenci Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 

 

Program ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” skierowany jest do tarnowskich rodzin 

wielodzietnych, posiadających czworo lub więcej dzieci. 

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców 

(jednego rodzica)  lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu 

czworo i więcej dzieci, w tym dzieci w rodzinie zastępczej, w wieku do 18 roku życia lub 24 

roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje i pozostaje na utrzymaniu 

rodziców/opiekunów, której członkowie są uprawnieni do otrzymania „Tarnowskiej Karty 

Miejskiej” w wersji premium. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego  

w związku małżeńskim. Adresatami Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” są rodziny 

wielodzietne bez względu na wysokość dochodów. 

 

 

4. Podmioty zaangażowane w realizację Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 

 

Realizatorami poszczególnych zadań w ramach Programu ,,Karta Tarnowskiej 

Rodziny” będą: 

1) jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa, ze szczególnym uwzględnieniem 

tych działających w dziedzinie sportu, oświaty i instytucji kultury, 
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2) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 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 późn.zm.), 

3) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.  

 

Podmioty wymienione w pkt 1 będą uczestniczyć w Programie ,,Karta Tarnowskiej 

Rodziny”  w zakresie swych statutowych zadań na zasadach określonych w aktach wydanych 

przez właściwy organ Gminy Miasta Tarnowa, w tym uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie. 

  Organizacje wymienione w pkt 2 są lub będą uczestnikami Programu ,,Karta 

Tarnowskiej Rodziny” na zasadach wynikających w szczególności z ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Przedsiębiorcy będą uczestniczyć w realizacji Programu ,,Karta Tarnowskiej 

Rodziny” jeżeli wyrażą chęć współpracy w wyżej wymienionym zakresie, po podpisaniu 

stosownej umowy z Gminą Miasta Tarnowa. Oczekuje się, że aktywizacja w celu 

przystąpienia do Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”, w szczególności obejmie takie 

podmioty gospodarcze jak: sklepy (odzieżowe, spożywcze i mięsne, zabawkowe, 

zoologiczne, księgarnie, ze sprzętem komputerowym,  RTV i AGD), szkoły językowe, 

punkty usługowe, galerie, centra i markety handlowe, centra medyczne (z gabinetami 

stomatologicznymi, ortodontycznymi, rehabilitacyjnymi), apteki, restauracje i pizzerie, 

zakłady optyczne itp. 

Program ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” ma charakter otwarty tzn. wszystkie 

podmioty, które pragną przyłączyć się do niego, mogą to uczynić na każdym etapie jego 

funkcjonowania. 

 

 

5.  Realizowane działania oraz funkcjonujące ulgi i zniżki dla mieszkańców miasta 

Tarnowa. 

 

Program „Karta Tarnowskiej Rodziny” zawiera ulgi i zniżki realizowane aktualnie 

przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa w następujących kategoriach: 

 

1) komunikacja miejska: 

- bilet rodzinny – ważny na różnych liniach w obrębie jednej lub dwóch stref, 

w dniu ich skasowania, upoważniający do przejazdu w sobotę lub dzień świąteczny 

umożliwiający nieograniczoną liczbę przejazdów jednego lub dwojga rodziców wraz  

z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 16 - koszt biletu rodzinnego wynosi  

6 zł, 

- przejazdy bezpłatne - uprawnienie do bezpłatnego przejazdu autobusami komunikacji 

miejskiej dla dzieci w wieku do lat 4, dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub 

niepełnosprawnej, do czasu ukończenia 18 roku życia oraz jednego z rodziców lub 

pełnoletniego opiekuna, towarzyszącemu dziecku w podróży jak również 

podróżującemu z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki 

opiekuńczo - wychowawczej, 

- przejazdy ulgowe dla dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku 

szkolnego, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  

i policealnych, studentów - koszt biletu ulgowego wynosi 1,40 zł, a biletu 

ustawowego (dla studentów) wynosi 1,20 zł, 
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2) kultura i rozrywka: 

- wstęp na wszystkie wystawy, wernisaże organizowane przez BWA – Galerię Miejską 

dla rodzin wielodzietnych, uprawniający do ulgowych biletów dla dzieci  

i bezpłatnego wejścia dla rodziców/opiekunów; w niedzielę wstęp bezpłatny, koszt 

biletu ulgowego wynosi 2 zł, 

- bilet rodzinny w Tarnowskim Teatrze - koszt 15 zł od osoby (wysokość zniżki 25 – 

50 %), 

- bilet „Rodzina w teatrze” - wysokość zniżki 25 – 50 %, 

- bilet „Niania i dziecko w teatrze” – bilet na dopołudniowy spektakl dla dzieci, bilet 

dla opiekuna w cenie 15 zł, bilet dla dziecka w cenie 10 zł (wysokość zniżki 50 %), 

- bezpłatny udział w imprezach o charakterze rodzinnym, 

- bezpłatne udostępnianie zbiorów przez Miejską Bibliotekę Publiczną, bezpłatny 

wstęp na spotkania autorskie i promocje książek, wystawy prac artystów z Tarnowa  

i regionu, zajęcia dla dzieci w „Bibliotecznych Przedszkolach”, w których 

uczestniczyć mogą również rodzice, 

 

3) sport i rekreacja: 

- program „Lato w mieście bezpieczne wakacje” dla uczniów tarnowskich szkół – 

zajęcia bezpłatne w okresie czerwiec – sierpień, obejmujące imprezy sportowo-

rekreacyjne organizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pałac 

Młodzieży i organizacje pozarządowe,  
- półkolonie dla uczniów z tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w godz. 

7:00 – 16:00,  

- program „Ferie zimowe” – organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów tarnowskich szkół – zajęcia bezpłatne w okresie ferii zimowych, korzystanie 

z lodowiska za „złotówkę”, 

- możliwość skorzystania z basenu w ramach akcji: Pływalnia letnia za „złotówkę” 

oraz Pływalnia kryta za „złotówkę”, 

- ulgi dla uczniów wszystkich szkół i dla studentów  na korzystanie z wszystkich 

pływalni krytych i otwartych,  

- ulgi dla uczniów wszystkich szkół i dla studentów na korzystanie z lodowisk przy  

ul. Wojska Polskiego i przy ul. Traugutta, 

- bezpłatna nauka pływania dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, 

 

4) oświata – ulgi w ponoszeniu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. 

 

 

6.  Planowane działania realizacji Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 

 

  W celu zaoferowania możliwie największej gamy ulg i promocji przyszłym 

beneficjentom Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”, Prezydent Miasta Tarnowa  zaprosił 

do współpracy jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa, spółki miejskie, szerokie 

spektrum tarnowskich przedsiębiorców, w tym centra handlowe, sklepy spożywcze, 

producentów żywności, korporacje taksówkarskie, lokale gastronomiczne, niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej, apteki, szkoły językowe, banki, kluby sportowe, zakłady 

fotograficzne oraz organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. 

  W wyniku podjętych działań instytucje miejskie przedstawiły możliwe preferencje,  

w szczególności  w dostępie do kultury, w usługach sportowych, dostępie do Internetu. 

Przewiduje się dalsze poszerzenie już istniejących ulg stosowanych w komunikacji miejskiej, 
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a także rozszerzenia oferty w zakresie sportu i rekreacji. Zakłada się, że każda instytucja 

miejska, we własnym zakresie, w miarę możliwości budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, 

będzie podejmować działania zmierzające do wprowadzenia proponowanych ulg do 

Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 

  Ponadto,  przedsiębiorcy złożyli oferty dotyczące propozycji  ulg w następujących 

branżach: motoryzacyjnej, gastronomicznej i hotelarskiej, przeglądach motoryzacyjnych, 

diagnozie uszkodzeń w drobnym sprzęcie AGD, nieodpłatnym doradztwie w sprawach 

technicznych związanych z gospodarstwem domowym, usługach analityczno – 

diagnostycznych oraz preferencje przy rozpatrywaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne 

dla członków rodziny z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Ulgi te zostaną włączone 

do Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” na podstawie zawartych umów.  

Ponieważ Program ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” ma charakter otwarty i Partnerzy 

mogą włączać się w jego realizację na dowolnym etapie, poprzez cykliczną promocję, będzie 

dążyć się do rozszerzania najkorzystniejszych i najbardziej pożądanych rodzajów ulg  

i preferencji oferowanych w ramach ,,Karty Tarnowskiej Rodziny” dla tarnowskich rodzin 

wielodzietnych. 

 

 

7.  Finansowanie, sposób realizacji Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”  

oraz jego promocja. 

 

Głównymi źródłami finansowania Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” są środki 

finansowe: 

1) budżetu Gminy Miasta Tarnowa, 

2) pozyskiwane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Powodzenie i sukces w realizacji Programu mierzony ilością i wysokością ulg, 

rabatów, preferencji i zniżek zależy od wielkości wyżej wymienionych środków 

finansowych.  

Gmina Miasta Tarnowa w miarę swoich możliwości budżetowych będzie wspierać 

rodziny wielodzietne, które podjęły trud wychowania kilkorga dzieci, wbrew tendencjom 

demograficznym i współczesnemu modelowi rodziny. 

Szczegółowy tryb przyznawania i korzystania z „Karty Tarnowskiej Rodziny” 

określony będzie przez Prezydenta Miasta Tarnowa w drodze zarządzenia, przy 

uwzględnieniu obowiązujących zasad użytkowania systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej.  

Uprawnienia do korzystania z ulg i zniżek będzie potwierdzał dokument - „Tarnowska Karta 

Miejska” z hologramem „Karta Tarnowskiej Rodziny”. Kartę otrzyma bezpłatnie każdy 

członek rodziny wielodzietnej. „Karta Tarnowskiej Rodziny” wydawana będzie imiennie, 

zawierać będzie numer oraz datę ważności. Z ulg objętych „Kartą Tarnowskiej Rodziny” 

może skorzystać zarówno cała rodzina wielodzietna posiadająca Kartę, jak i poszczególni jej 

członkowie oddzielnie. 

Lokale podmiotów współpracujących w ramach Programu „Karty Tarnowskiej 

Rodziny” zostaną w widocznym miejscu oznakowane znakiem graficznym logo Programu. 

Instytucje, które biorą udział w Programie „Karta Tarnowskiej Rodziny” mogą  zamieszczać 

informacje o honorowaniu wprowadzonych przez siebie ulg do Programu we wszystkich 

materiałach promocyjnych (programy, ulotki, plakaty, itp.) oraz na stronie internetowej. 

Podmioty współpracujące w realizacji Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” upoważnione 

są do kontroli danych osobowych uczestników Programu. 
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  Na stronie internetowej Gminy Miasta Tarnowa  www.tarnow.pl zostanie utworzona 

zakładka „Karta Tarnowskiej Rodziny”, po otwarciu której osoby zainteresowane 

uzyskaniem Karty będą miały dostęp do: 

1) Regulaminu przyznawania i korzystania z Karty Tarnowskiej Rodziny, 

2) wniosku o wydanie Karty Tarnowskiej Rodziny lub jej duplikatu, 

3) wykazu aktualnie obowiązujących ulg, rabatów, preferencji i zniżek  z podziałem na 

kategorie, zawierającego dane teleadresowe podmiotów uczestniczących  

w Programie „Karta Tarnowskiej Rodziny”, 

4) aktualności i wszelkich informacji związanych z realizacją Programu „Karta 

Tarnowskiej Rodziny”.  

Na bieżąco i systematycznie będą czynione starania w celu pozyskania nowych 

partnerów do Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny”, poprzez działania promocyjne 

prowadzone w lokalnych mediach, na stronie internetowej Miasta oraz w Miesięczniku 

Miejskim TARNÓW.PL. 

 

 

8.  Monitorowanie i ocena realizacji Programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny”. 

 

Nadzór nad realizacją niniejszego Programu sprawuje Prezydent Miasta Tarnowa. 

Jednostką koordynującą realizację Programu jest Centrum Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Tarnowa.  

  Miernikami efektywności Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny”  będzie  

w szczególności liczba rodzin wielodzietnych, objętych pomocą - w oparciu o ilość 

wydanych Kart Tarnowskiej Rodziny i liczba podmiotów realizujących Program. 

Prezydent Miasta Tarnowa przedstawi Radzie Miejskiej w Tarnowie informację  

o realizacji Programu „Karta Tarnowskiej Rodziny” za rok poprzedni, najpóźniej do  

31 marca po upływie danego roku kalendarzowego. 

  

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


