UCHWAŁA NR XIX/133/11
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych w ramach programu "Rodzina +4"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 175 poz. 1326, 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) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Program "Rodzina + 4" skierowany jest do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin
zastępczych, zwanych dalej "Rodziną Wielodzietną" zamieszkałych na terenie Miasta Radomsko i zameldowanych
na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
2. Rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica) wychowująca czworo i więcej
dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
3. Rodziną zastępczą wielodzietną jest rodzina opiekująca się minimum czworgiem dzieci całkowicie lub
częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej w skład której wchodzą:
1) osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej;
2) dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
3) dzieci biologiczne opiekunów (opiekuna) będących (będącej) rodziną zastępczą w wieku do 18 roku życia lub
do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
4) w przypadku, gdy rodziną zastępczą jest jedna osoba pozostająca w związku małżeńskim, również
współmałżonek tej osoby.
§ 2. Uchwała niniejsza ma na celu:
1) Promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej;
2) Umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej;
3) Poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
4) Zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wieloldzietnych;
5) Zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu.
§ 3. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 są:
1) Umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z pogotowia lekcyjnego w ramach prowadzonej
przez wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomocy w nauce oraz tzw. Podręcznikowej
Adopcji;
2) Umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z usług świadczonych w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku;
a) Bezpłatne wejścia na Niedzielny Poranek Filmowy,
b) Nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań.
3) Umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej wejścia na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekraacji
w Radomsku;
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a) Bezpłatnego  w niedzielę w godzinach od 16.00  17.00 i od 17.0018.00 w grupach nie większych niż 30
osób,
b) Ze zniżką 50%  w pozostałe dni tygodnia.
4) Umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej wejścia do Muzeum Regionalnego im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku;
a) Stosowanie zniżek na wejście dla posiadaczy kart "Duża Rodzina" w ramach wejść indywidualnych
w wysokości 50%,
b) Zwolnienie z opłat przy wejściach grupowych wraz z innymi osobami (np. szkolne wycieczki).
5) Umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania w Przedszkolach Miejskich z 30% zniżki
w opłatach miesięcznych za czesne;
§ 4. Działania podejmowane w zwiazku z realizacją Programu finansowane są z budżetu Gminy w ramach
budżetów jednostek organizacyjnych Gminy biorących udział w niniejszym programie.
§ 5. 1. W celu realizacji Programu "Rodzina + 4", możliwe jest zawieranie porozumień z innymi podmiotami,
które prowadzą na terenie Miasta Radomsko działalność gospodarczą i wyrażają chęć włączenia się do
przedsięwzięcia.
2. Porozumienie w imieniu Gminy Miasta Radomsko zawiera Prezydent Miasta.
3. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Jako potwierdzenie uprawnień uczestników Programy "Rodzina + 4"do korzystania z ulg i zwolnień
ofiarowanych przez podmioty, o kórych mowa w § 3 i § 6 wprowadza się Kartę "DUŻA RODZINA", którą na
wniosek rodzica będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej.
2. Wzór Karty "DUŻA RODZINA" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Radomsko do opracowania zasad postępowania w sprawie
przyznawania i dysponowania Kartą "DUŻA RODZINA".
§ 8. Jednostką merytorycznie odpowiedzialną za realizację programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomsku
§ 9. Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz w internecie.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Gębicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Porozumienie
Zawarte w dniu ........................................... pomiędzy Miastem Radomsko z siedzibą w Radomsku ul.
Tysiąclecia 5 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Annę Milczanowską zwanym dalej „Miastem”
a ..................................................................................................................................
z siedzibą
w Radomsku
ul............................................ reprezentowanym przez: .............................................. zwanym dalej „Partnerem”
w sprawie Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”
1. Niniejszym porozumieniem „Partner” wyraża chęć włączenia się do przedsięwzięcia określonego w Uchwale
nr .................Rady Miejskiej w Radomsku z dnia............................. w sprawie Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych
w ramach programu „Rodzina + 4”,
2. Realizując wskazaną Uchwałę „Partner” umożliwi korzystanie przez Rodziny Wielodzietne, posiadające
kartę „Duża Rodzina” z ..................% zniżki w zakupie .............................................................,
3. „Partner” wskazuje, że ulgi, o których mowa w pkt 2 będzie stosował przy zakupie ......................................
dokonywanym w jego placówce/kach w Radomsku przy ul. ...............................,
4. „Miasto” realizując w/w Uchwałę w ramach promocji przedstawi podjęte zobowiązanie, o którym mowa
w pkt 2 i 3 w lokalnej prasie i na stronach internetowych,
5. Porozumienie zawiera się na okres od ................... do 31 grudnia 2012 roku.
"Partner" "Miasto"
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/133/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wzór Karty "Dużej Rodziny"
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