Jak skorzystać z karty?
CZYM JEST GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY?
Górowska Karta Dużej Rodziny jest systemem wsparcia dla rodzin wielodzietnych, czyli
rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają co najmniej troje dzieci
w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia – gdy dziecko uczy się, albo bez ograniczeń
wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
CO OFERUJE KARTA JEJ POSIADACZOWI?
Posiadacz Górowskiej Karty Dużej Rodziny może skorzystać z ulg i zniżek przy zakupie
towarów lub korzystając z obiektów komunalnych, a także usług oferowanych przez
jednostki organizacyjne gminy, a także działające w gminie firmy. Szczegółowy katalog
oferowanych zniżek i ulg dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej w Górze, Urzędu Miasta i Gminy w Górze, a także na stronie internetowej,
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gora.com.pl) w zakładce Górowska Karta Dużej
Rodziny. Katalog oferowanych ulg i zniżek będzie na bieżąco aktualizowany o te firmy, które
przystąpią do programu wsparcia rodzin wielodzietnych.
KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?
Kartę może uzyskać każdy członek rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie Gminy
Góra.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ KARTĘ?
Górowska Karta Dużej Rodziny wydawana będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
(ul. Poznańska 23, I piętro, pokój nr 17).
CO NALEŻY ZROBIĆ ŻEBY UZYSKAĆ KARTĘ?
W celu uzyskania Górowskiej Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek, którego druk
dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze. Wniosek można pobrać także ze
strony internetowej Gminy Góra (www.gora.com.pl). Wniosek jest bardzo prosty do
wypełnienia. Wystarczy w nim podać dane osobowe składającego wniosek oraz informacje
o członkach rodziny (imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa).

Dla potwierdzenia informacji zawartych we wniosku, należy składając wniosek jednocześnie
przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
1) w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód/dowody tożsamości ze zdjęciem,
2) w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualną legitymację szkolną,
3) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - aktualną legitymację szkolną,
4) w przypadku studentów do 25 roku życia - aktualną legitymację studencką,
5) w przypadku dzieci w wieku od 0 do 6 lat - oryginał aktu urodzenia,
6) w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 25 lat - decyzję o przyznaniu
świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na to dziecko,
7) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia
sądu o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego
domu dziecka,
8) w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - oryginał postanowienia sądu
o umieszczeniu dziecka.
JAK WYGLĄDA GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY?
Wzór Karty przedstawiony jest poniżej. Należy zaznaczyć, że okazanie ważnej karty jest
warunkiem do skorzystania z przysługujących uprawnień. W przypadku jej zgubienia można
wystąpić o wydanie jej duplikatu.

Nr karty: _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _
Imię i nazwisko:
PESEL:
Data ważności:
Karta stanowi własność Gminy Góra.
Znalazca proszony jest o zwrot karty na
adres: Urząd Miasta i Gminy w Górze,
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.
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