
Zarządzenie Nr 405.2017 

Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 14 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Karty „Opolska Rodzina”, wzoru Karty „Opolska Rodzina”, wzoru 

wniosku o wydanie Karty „Opolska Rodzina” 

Na podstawie uchwały XXIX.199.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na podstawie 

porozumienia z Prezydentem Miasta Opola z dnia 8 listopada 2017 roku, zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ustala się: 

1) Regulamin Karty „Opolska Rodzina” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) wzór Karty „Opolska Rodzina” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3) wzór wniosku Karty „Opolska Rodzina” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Komprachcicach. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 Wójt Gminy Komprachcice 

 /-/ Leonard Pietruszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 405.2017 

Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 14 listopada 2017 r. 

 

Regulamin Karty „Opolska Rodzina” 

 I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Opolska Rodzina” 

w ramach Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014 - 2018, zwanej dalej „Kartą”. 

2. Z Karty „Opolska Rodzina” mogą korzystać dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia 

zamieszkałe na terenie Gminy Komprachcice. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) rodzicu – należy przez to rozumieć odpowiednio matkę, ojca, osobę samotnie 

wychowującą dziecko lub dzieci, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego - posiadających 

na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia; 

2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w pkt. 1 lub dyrektora 

placówki opiekuńczo - wychowawczej działającej na terenie Gminy Komprachcice; 

3) partnerach Karty – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne miasta Opola; 

4) posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę, dla której została wydana Karta 

zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie. 

§ 3 

1. Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek przez dzieci i młodzież, o których 

mowa w § 1 ust. 2, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych 

przez jednostki organizacyjne miasta Opola. 

2. Karta nie uprawnia do zorganizowanych wejść grupowych. 

3. Karta jest własnością Urzędu Gminy w Komprachcicach. 

4. Karta nie jest kartą debetową, kredytową, obciążeniową ani przedpłaconą, ani też nie 

zastępuje żadnej formy płatności. 

 
 II. Zasady przyznawania Karty 

§ 4 

1. Kartę otrzymuje osoba, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez 

Wnioskodawcę wniosku o wydanie Karty lub osoba upoważniona przez Wnioskodawcę. Wzór 

upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Formularz wniosku można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach 

oraz na stronie internetowej Gminy Komprachcice www.komprachcice.pl .  

3. Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach 

w godzinach pracy Ośrodka lub drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanego przez 

Wnioskodawcę (za pośrednictwem ePUAP lub na adres e-mail: kompraops@op.pl ) lub za 

pomocą operatora pocztowego.        

III. Zasady wydawania Karty 

§ 5 
1. Kartę wydaje się na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.. 

2. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty duplikat Karty z tym samym numerem 

wydawany jest na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.  

3. Zmiana danych osobowych Posiadacza Karty wymaga zwrotu wydanej Karty i złożenia nowego 

wniosku o wydanie Karty. 



4. Kartę oraz duplikat Karty można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Komprachcicach w godzinach pracy Ośrodka lub zostanie przesłana na adres do 

korespondencji wnioskodawcy wskazany we wniosku. 

 
IV. Zasady korzystania z Karty 

§ 6 

1. Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość Posiadacza Karty. W przypadku dzieci nieposiadających 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z dowodem tożsamości 

Rodzica, a w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

dyrektora bądź wychowawcy. 

2. Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą, zagubieniem lub 

zniszczeniem. 

3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Posiadacza Karty 

nieupoważnionym osobom. 

 
V. Postanowienia końcowe 

§ 7 

Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Opola oraz oferowanych przez nich ulg i zniżek publikowany 

jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.  

§ 8 

Urząd Gminy w Komprachcicach nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez 

Posiadacza Karty osobom nieupoważnionym.        

§ 9 

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia. 

  



 Załącznik nr 1 

do Regulaminu Karty „Opolska Rodzina” 

 

Imię i nazwisko 

 

………………………….. 

adres 

 

Komprachcice, dnia …………………… 

 

 
UPOWAŻNIENIE 

 
Upoważniam Panią/Pana …………………….. zamieszkałą/ego w …………….. przy ul. …………………… 

legitymującą/ego się dowodem osobistym seria ……… numer ……………. do odbioru Kart/y „Opolska 

Rodzina” dla niżej wymienionych osób uprawnionych: 

a) ……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania 

 ……………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………… 

 

........................................ 

imię i nazwisko 

  

  

Oświadczenie osoby upoważnionej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Komprachcicach 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) 

w celu realizacji Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014 – 2018. 

 

 

............................................... 

imię i nazwisko osoby upoważnionej 



 Załącznik nr 2 

do Regulaminu Karty „Opolska Rodzina” 

                                                                             

Komprachcice, dnia …………………………………. 
 
Urząd Gminy w Komprachcicach 
Ul. Kolejowa 3 
46-070 Komprachcice 

 
 

OŚWIADCZENIE 
dot. przedłużenia na rok ……. ważności Karty „Opolska Rodzina” 

 
I. Dane Wnioskodawcy 

 
1) Imię i nazwisko (Wnioskodawca)  ……………………………………………………………. 

2) PESEL …………………………………………………………………………………………. 

3) Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………… 
Oświadczam, iż wymienione niżej osoby spełniają kryteria, o których mowa w § 1 ust. 2 
Regulaminu Karty „Opolska Rodzina” oraz zapoznałem się z Regulaminem Karty ,,Opolska 
Rodzina”. 
 
a) Numer Karty ……………......... wydanej dla ………………………………………........... 
       PESEL oraz imię i nazwisko  
……………………………………….. .………………………………………. ……………. 
 

b) Numer Karty …………………..wydanej dla ………………………………………............ 
       PESEL oraz imię i nazwisko 
……………………………………….. .………………………………………. ……………… 
 
c) Numer Karty …………………..wydanej dla ………………………………………........... 
        PESEL oraz imię i nazwisko  
……………………………………….. .………………………………………. ……………… 
 
d) Numer Karty …………………..wydanej dla ………………………………………............. 
       PESEL oraz imię i nazwisko  
……………………………………….. .………………………………………. ……………… 

 
 

                                                                               …………………………………………… 

                                                                                                   (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

                                                         

 

                               ………………….........………………………………………... ……………. 

(data i czytelny podpis osoby przedłużającej ważność kart/karty) 

 

Uwagi:  Urząd Gminy w Komprachcicach zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych 

w powyższym oświadczeniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności zastrzegamy sobie 

prawo do kontaktu z Wnioskodawcą.  

 

 



II. Weryfikacja uprawnień dot. przedłużenia ważności Kart/y 
  
Potwierdzam, że ww. osoba/y  nie/spełniają  kryteria, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu Karty 

„Opolska Rodzina”, które są niezbędne do przedłużenia ważności Karty „Opolska Rodzina” . 

 

 

 

      ………….…………………………………………………………........ 

(data i czytelny podpis osoby weryfikującej oświadczenie) 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 405.2017 

Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 14 listopada 2017 r. 

 

Wzór Karty ,,Opolska Rodzina"  

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 405.2017 

Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 14 listopada 2017 r. 

 

Wniosek o wydanie 

Karty ,,Opolska Rodzina" lub wydanie duplikatu Karty ,,Opolska Rodzina" 

Adnotacje urzędowe (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach) 

Numer wniosku  

Data wpłynięcia wniosku  

Czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek  

Wnoszę o:           

1. Wydanie Karty „Opolska Rodzina”         

2. Wydanie duplikatu Karty „Opolska Rodzina”1 

3.Dane wnioskodawcy 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL            

 

Adres zamieszkania 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

Telefon kontaktowy:2 Adres e-mail:  

Adres do korespondencji3 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

4.Dane członka rodziny  

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL             

 

Adres zamieszkania 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

                                                           
1 Właściwe podkreślić 
2 Numer telefonu oraz adres e-mail będą wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych. 
3 Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania. 



5. Dane członka rodziny  
Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL             

 

Adres zamieszkania 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

6. Dane członka rodziny  
Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL             

 

Adres zamieszkania 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

7. Dane członka rodziny  
Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL             

 

Adres zamieszkania 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

 

8. Preferowany sposób odbioru Karty: 

 Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Komprachcicach 
  

Wnioskodawca wraz z wnioskiem winien przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości ze zdjęciem. 

 

9. Oświadczenia: 

1) Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych przez Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Komprachcicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji Programu „Opolska Rodzina” na lata 

2014 - 2018, 

2) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Karty „Opolska Rodzina”, 



3) Oświadczam, że dla osób wymienionych w ust. 4 wniosku jestem Rodzicem w rozumieniu  § 2 

pkt 1 Regulaminu Karty „Opolska Rodzina”. 

 

                                                                                   ………………………..…………………………………………………                            

                   (data i czytelny podpis czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Potwierdzam przyjęcie kompletu dokumentów: 

a)………………………………………………. 

b)………………………………………………. 

c) … …………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis osoby wprowadzającej wniosek do rejestru) 


