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ZARZĄDZENIE NR 3214/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-11-07
w sprawie realizacji Programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 4+.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645), Uchwały Nr LXXIV/956/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunku działania dotyczącego
wprowadzenia Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz Uchwały Nr XCVII/1324/10 Rady Miasta Krakowa z dnia
28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krakowskiej Karty Rodzinnej” zarządza się, co następuje:

§1
1. Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 4+, zwany także KKR4+, realizowany jest
w ramach wykonywania Uchwały Nr XCVII/1324/10 Rady Miasta Krakowa z dnia
28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krakowskiej Karty Rodzinnej”.
2. Krakowska Karta Rodzinna 4+ jest elementem polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej
Kraków i ma za zadanie w szczególności wspierać i promować rodziny wielodzietne.
§2
1. Uprawnione do otrzymania Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ są:
1) „rodziny wielodzietne”, w których rodzice (rodzic) są zameldowani na pobyt stały lub
czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub odprowadzają
podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na
terenie Miasta Krakowa,
2) placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę
Miejską Kraków lub na jej zlecenie, w których umieszczonych jest czworo
i więcej dzieci, o których mowa w ust. 3.
2. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców (jednego
rodzica) mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci (w tym dzieci umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej) w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje.
3. Krakowską Kartę Rodzinną 4 + otrzymują dzieci umieszczone w placówce, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku, gdy
dziecko uczy się lub studiuje oraz opiekunowie sprawujący w placówce opiekę nad tymi
dziećmi.
§3
Regulamin przyznawania, korzystania i przystępowania do Krakowskiej Karty Rodzinnej 4 +
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
1. Jako potwierdzenie przysługujących w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+
ulg i uprawnień, wydaje się kartę pn. Krakowska Karta Rodzinna 4+.
2. Karta Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ wydawana jest imiennie, zawiera numer oraz datę
ważności.
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3. Wzór karty Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§5
1. Upoważnia się Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych do wydawania i przedłużania
ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ oraz do dokonywania odmowy wydania lub
przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+.
2. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych może upoważnić pracowników Wydziału Spraw
Społecznych do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1.
§6
Krakowskie Karty Rodzinne 4+ wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
zachowują swoją ważność do czasu upływu terminu ich ważności.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.
§8
Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 2864/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z „Krakowskiej Karty
Rodzinnej 4+” w ramach programu „Krakowska Karta Rodzinna” oraz wzoru karty
„Krakowska Karta Rodzinna 4+”,
2) zarządzenie Nr 2289/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2864/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania
z „Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+” w ramach programu „Krakowska Karta Rodzinna”
oraz wzoru karty „Krakowska Karta Rodzinna 4+”,
3) zarządzenie Nr 991/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2864/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania
z „Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+” w ramach programu „Krakowska Karta Rodzinna”
oraz wzoru karty „Krakowska Karta Rodzinna 4+”(z późn. zm.),
4) zarządzenie Nr 1461/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2864/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania
z „Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+” w ramach programu „Krakowska Karta Rodzinna”
oraz wzoru karty „Krakowska Karta Rodzinna 4+”(z późn. zm.).
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

