UCHWAŁA NR XXXV/504/2021
RADY GMINY KLESZCZÓW
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie ulg w ramach
Karty Dużej Rodziny
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się petycję w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie ulg w ramach Karty Dużej
Rodziny za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Kleszczów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kleszczów
Katarzyna Biegała
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Uzasadnienie
W dniu 16 lipca 2021 roku do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęła petycja w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie ulg w ramach Karty Dużej Rodziny.
W wyniku analizy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kleszczów na posiedzeniu
w dniu 7 września 2021 roku stwierdziła, że przedmiotowa petycja jest nieuzasadniona.
Z informacji przedstawionych przez Wójta Gminy Kleszczów wynika, że na dzień 17.08.2021r. w Gminie
Kleszczów z uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny korzysta 1019 osób, w tym 216 osób
posiadających Kartę Dużej Rodziny, które mają lub miały 3 dzieci na utrzymaniu, tzw. Rodzice Dorosłych
Dzieci.
Gmina Kleszczów w ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny podpisała porozumienia
o współpracy z 7 partnerami z terenu gminy, w tym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleszczowie oferującym
zniżki w wysokości 50% na wszystkie płatne propozycje Gminnego Ośrodka Kultury (tj. zniżka na odpłatność
za kolonie letnie, ferie zimowe, półkolonie) oraz Solpark Kleszczów sp. z o.o. oferującą dla rodzin
wielodzietnych rabat w wysokości 20% na kręgielnię, rabat w wysokości 10 % na usługi gastronomiczne oraz
rabat w wysokości 20 % na seanse w grocie solnej.
Ponadto Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek na usługi świadczone przez podmioty na
terenie gminy z branży artykułów gospodarstwa domowego, fotograficznej, fryzjerskiej, edukacyjnej a także
rekreacyjnej. Z korzystnych ofert cenowych mogą skorzystać wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny
w dowolnym czasie.
Zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kleszczów mylne było również twierdzenie
autora petycji jakoby Gmina Kleszczów nie wspierała rodzin wielodzietnych, w których dzieci są pełnoletnie
i uczęszczają do szkół średnich lub studiują. Zgodnie z treścią Uchwały Nr LIII/504/2014 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia
warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów, członkowie rodzin
wielodzietnych mogą skorzystać z pomocy finansowej na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych. O takie
wsparcie mogą się ubiegać rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, których dzieci uczęszczają do szkoły
podstawowej, szkoły średniej lub są studentami. Dofinansowanie na pierwsze dziecko wynosi 200 zł, na drugie
250 zł, a na trzecie i każde następne dziecko – po 300 zł.
W roku 2019 pomoc na mocy ww. uchwały w formie dofinansowania do zakupu podręczników
i przyborów szkolnych otrzymały 102 rodziny wielodzietne tj. 247 dzieci i studentów z terenu Gminy
Kleszczów, posiadające Kartę Dużej Rodziny. W roku 2020 wypłacono zasiłki dla 222 dzieci i studentów na
łączną kwotę 53 100,00 zł.
Karta Dużej Rodziny uprawnia również do korzystania ze zniżek, które oferowane są przez instytucje
państwowe na terenie całej Polski tzw. zniżki ustawowe m.in. na przejazdy kolejowe, na wyrobienie paszportu,
na wstęp do parków narodowych (bezpłatny).
Dodatkowo osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny są uprawnione do korzystania ze zniżek
honorowanych przez:
- stacje paliw Orlen – zniżka w wysokości 8 gr za każdy zakupiony litr paliwa w przypadku paliw
standardowych i 10 gr dla VERVA oraz 20% zniżki na wszystkie produkty z oferty Stop Cafe w tym np. na hot
dogi, usługi myjni,
- stacje paliw Shell – zniżka w wysokości 8 gr za każdy zakupiony litr paliwa w przypadku paliw
standardowych i 10 gr w przypadku paliw premium, np. Shell V-Power, a także 3 gr za litr przy zakupie Shell
AutoGas oraz 20% na wybrane produkty spożywcze,
- stacje paliw Lotos – zniżka w wysokości 5 gr za każdy zakupiony litr paliwa Lotos On, Lotos
LPG, benzyna Lotos i 10 gr na litr paliwa Lotos Dynamic i Lotos Dynamic Diesel oraz rabat 20% ulgi na
produkty gastronomiczne z oferty Cafe Punkt Lotos i w myjniach samochodowych,
- sklepy spożywcze m.in. Lidl, Carrefour – zniżka do 10% na wybrane produkty,
- punkty gastronomiczne m.in. Mc’Donalds, Pizzeria Dominium i inne,
- PKP Intercity - zniżki na Kartę Dużej Rodziny dotyczą zakupu biletów – 30% podczas wspólnej podróży co
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najmniej 2 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (bez względu na przynależność rodzinną). Dzieci do
4 roku życia podróżują z PKP Intercity w wagonach 2-klasy za darmo. Poza 30 % zniżką, podróżni posiadający
uprawnienia do ulg ustawowych, mogą z nich skorzystać w związku z czym bilet dla ucznia/studenta będzie
jeszcze tańszy,
- podmioty świadczące usługi turystyczne w Polsce – duże grono miejsc, gdzie można uzyskać ulgi na Kartę
Dużej Rodziny np: parki rozrywki, bilety na zwiedzanie zamków, Pałacu Kultury w Warszawie wraz z wjazdem
na wieże widokową, Centrum Nauki Kopernik, liczne baseny, skanseny, muzea, teatry, kina,
- PTTK m.in. na noclegi w schroniskach.
Odnosząc się do zarzutu braku wsparcia rodzin wielodzietnych w zakresie uiszczania opłat za odpady
komunalne oraz zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wskazać należy, że opłaty ustalone w formie
uchwał przez Radę Gminy w Kleszczowie są jednymi z najniższych w Polsce, a konieczność ich stopniowego
podnoszenia podyktowana jest zmieniającą się sytuacją gospodarczo-ekonomiczną oraz obowiązującym stanem
prawnym. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podwyższona z 4,00 zł do 5,00 zł
za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość położoną na ternie Gminy Kleszczów na mocy Uchwały Nr
XXX/417/2021 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/81/2019
Rady Gminy Kleszczów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Dla porównania ww. opłata w gminach Powiatu
Bełchatowskiego wynosi odpowiednio:
- 20,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku mieszkańców Gminy Kluki (Uchwała
Nr 137/XXVII/2020 Rady Gminy Kluki z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia stawki tej opłaty),
- 35,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku mieszkańców Gminy Zelów
(Uchwała Nr XXV/294/2021 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy),
- 23,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku mieszkańców Gminy Rusiec
(Uchwała Nr XXVII/212/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Rady Gminy Rusiec w sprawie dokonania wyboru
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
W zakresie wysokości opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy wskazać, że jest ona
uzależniona od wysokości taryfy ustalonej w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z decyzją ww. organu nr PO.RZT.70.204.2021/D/PH sygn.
akt PO.RZT.70.204.2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku opłata:
- za zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych i osób indywidualnych w III i IV kwartale 2021 roku
wynosi 3,90 zł brutto za m3,
- za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i osób indywidualnych w III i IV kwartale
2021 roku wynosi 4,88 zł brutto za m3.
W ramach działań mających wspierać mieszkańców Gminy na mocy art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028) Rada Gminy Kleszczów w dniu 28 listopada 2019 roku podjęła Uchwałę nr XV/136/2019 o zmianie
uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, zgodnie z którą została ustalona dopłata z budżetu Gminy Kleszczów do 1 m3
dostarczanej wody dla gospodarstw domowych i osób indywidualnych:
- dla kwartału I, II i IV w wysokości 3,65 zł brutto za m3,
- dla kwartału III w wysokości 3,30 zł brutto za m3.
Ponadto zgodnie z ww. uchwałą Gmina Kleszczów dopłaca do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla
gospodarstw domowych i osób indywidualnych:
- dla kwartału I, II i IV kwotę 3,99 zł brutto za m3,
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- dla kwartału III kwotę 3,76 zł brutto za m3.
Tym samym ostateczna cena dla odbiorców prowadzących gospodarstwa domowe i osób indywidualnych
z terenu Gminy Kleszczów wynosi:
- w III kwartale 2021 roku 0,60 zł brutto za m3 za dostawę wody i 1,12 zł brutto za m3 za odbiór ścieków,
- w IV kwartale 2021 roku 0,25 zł brutto za m3 za dostawę wody i 0,90 zł brutto za m3 za odbiór ścieków.
Ww. ceny dla mieszkańców Gminy Kleszczów po uwzględnieniu dopłat z budżetu gminny do m3 wody
i ścieków stanowią zaledwie ok. 7%-15% wysokości taryfy w przypadku zaopatrzenia w wodę oraz 18%-23%
w przypadku odbioru ścieków.
Dla porównania ww. opłaty w gminach Powiatu Bełchatowskiego wynoszą odpowiednio:
- ok. 5,00 zł brutto za m3 za dostawę wody i ok. 10,00 zł brutto za m3 za odbiór ścieków w przypadku
mieszkańców Miasta Bełchatowa (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji „WOD.-KAN” sp. z o.o. zs. w Bełchatowie https://wodkan-belchatow.pl/biuro-obslugiklienta/taryfy/),
- 3,79 zł brutto za m3 za dostawę wody i 7,26 zł za m3 za odbiór ścieków w przypadku mieszkańców Gminy
Zelów (informacja zamieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Zelowie
sp.
z o.o.
zs.
w Zelowie
http://www.wodkanzelow.internetdsl.pl/taryfy%20oplat%20za%20wode%20i%20scieki/taryfy%20aktualne%20
na%20strone.html).
Tym samym stwierdzić należy, że Gmina Kleszczów podejmowała i w dalszym ciągu podejmuje szereg
działań wspierających mieszkańców Gminy, w tym rodziny wielodzietne. Z tych wszystkich względów petycję
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie ulg w ramach Karty Dużej Rodziny należy uznać
za nieuzasadnioną.
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