UCHWAŁA NR 367/12
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu Promocji Dużej Rodziny – ,,Jesteśmy Razem” w Gminie
Miasta Toruń.
Na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Promocji Dużej Rodziny – ,,Jesteśmy Razem” - w Gminie
Miasta Toruń, zwany dalej ,,Programem” będący realizacją Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2006 – 2013.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o Dużej Rodzinie – należy przez to rozumieć
rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Miasta Toruń, wychowującą co najmniej troje dzieci w
wieku do 18 roku życia lub w przypadku gdy się uczą lub studiują do 24 roku życia.
§ 3. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Miasta Toruń, a jego celami są
m. in.:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego
wizerunku;
2) poprawa warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin
wielodzietnych;
3) wzmocnienie roli rodziny w procesie wychowania dziecka;
4) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
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§ 4. Cele Programu, o których mowa w § 3 realizowane będą poprzez:
udostępnienie usług na preferencyjnych zasadach przez miejskie instytucje kultury i
gminne jednostki organizacyjne działające w zakresie sportu i rekreacji oraz inne
podmioty, które przystąpią do Programu;
organizowanie czasu wolnego w mieście w czasie ferii zimowych i letnich;
bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne świadczone w
jednostkach gminnych w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
współpracę ze szkołami, przedszkolami, placówkami wspierającymi dzieci, młodzież i
dorosłych;
współpracę z innymi samorządami, w tym terytorialnymi i zawodowymi oraz
przedsiębiorcami i organizacjami ich zrzeszającymi;
budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu decyzji
korzystnych dla rozwoju rodzin;
działania promocyjne, w szczególności kampanie społeczne, konferencje, imprezy
rodzinne, itp;
inne działania.

§ 5. 1. Realizatorami Programu są Urząd Miasta Torunia i inne gminne jednostki
organizacyjne z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr
219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842,
z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r., poz. 579.

2. W realizacji Programu mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, parafie, osoby
prawne lub fizyczne oraz inne zainteresowane instytucje.
3. Prezydent Miasta wyznaczy Koordynatora Programu, do którego zadań będzie
należało między innymi informowanie o katalogu usług, miejscu ich świadczenia i zasadach
korzystania z nich.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 będą udostępnione w Punktach Informacyjnych
Urzędu Miasta, opublikowane na stronie internetowej miasta i stronie Programu.
5. Realizacja zadań Gminy Miasta Toruń wynikających z Programu może zostać
powierzona organizacji pozarządowej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze
zm.).
§ 6. Potwierdzeniem uprawnień rodziny do korzystania z Programu jest Karta Dużej
Rodziny wydawana na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 7. Środki niezbędne do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu Gminy Miasta
Toruń.
§ 8. Prezydent Miasta Torunia przedłoży informację na temat realizacji Programu
Radzie Miasta Torunia do 31 marca, po upływie każdego roku budżetowego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marian Frąckiewicz

