
Uchwała Nr XXXVI/263/14 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 31 marca 2014 r. 

 

w sprawie przystąpienia do programu  pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku              

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4             

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi 

zmianami) Rada Gminy  uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Niniejszym przystępuje się do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 

2. Program Opolskiej Karty Rodziny i Seniora realizowany jest we współpracy Gminy Łubniany z  

Województwem Opolskim.  

3. Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego klimatu dla 

rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych 

Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

4. Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia  dla rodzin, rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka,  osób samotnie wychowujących dzieci, wychowujących dziecko 

z orzeczoną niepełnosprawnością oraz dla osób starszych, które ukończyły 65 rok życia 

i mieszkają   w województwie opolskim.   

5. Postanawia się, iż Opolska Karta Rodziny i Seniora będzie wydawana mieszkańcom Gminy 

Łubniany,  posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom 

dziecka,  osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym dziecko 

z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia 

i mieszkają   w województwie opolskim.   

§2 

1. Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora sami określą od jakiej liczby dzieci w rodzinie 

wprowadzą zniżki na terenie gminy.  Zniżki te mogą być wprowadzone w każdym momencie, a ich 

wysokość i zakres zależne są od władz Gminy Łubniany oraz od współpracy z podmiotami prywatnymi 

na terenie gminy. 

2. W przypadku braku jakichkolwiek zniżek lub ulg oferowanych na terenie Gminy Łubniany, jej 

mieszkańcy są uprawnieni do korzystania ze zniżek udzielonych przez instytucje kultury będącymi 

jednostkami organizacyjnymi województwa opolskiego oraz przedsiębiorców, którzy podpisali 

deklarację przystąpienia do programu i udzielenia zniżek uprawnionym mieszkańcom województwa 

opolskiego.  



§3 

1. Wytyczne dotyczące użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zawarte są w „Regulaminie 

wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  

§4 

Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do podpisania umowy o współpracy między Gminą Łubniany,  

a Województwem Opolskim oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych między 

Gminą Łubniany, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.  

§5 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

                                                                                Albert Wiench 

 

 

 

 

 

 

  


