UCHWAŁA NR XVI/127/11
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 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) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rodzinie wielodzietnej  należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Miasto Skierniewice,
składającą się z:
a) rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku
życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
b) osób pełniących funkcję rodziny zastępczej mających na utrzymaniu łącznie troje lub więcej: dzieci
biologicznych osób/osoby pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz dzieci pozostające w rodzinie
zastępczej, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
2) rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) osobie zamieszkałej na terenie gminy Miasto Skierniewice – należy przez to rozumieć osobę posiadającą
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy;
4) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie
którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub w rodzinie
zastępczej. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim.
§ 2. Uchwała niniejsza skierowana jest do rodzin wielodzietnych i ma na celu:
1) umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;
2) kształtowanie pozytywnego wizerunku modelu rodziny wielodzietnej;
3) zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu oferowanych na terenie gminy Miasto Skierniewice;
4) poprawę warunków materialnych rodzin wielodzietnych.
§ 3. Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, o których mowa w § 2 są:
1) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do oferty filmowej Kinoteatru „Polonez”
funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach poprzez korzystanie z 50% zniżki
od obowiązującej ceny biletu;
2) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej bezpłatnego dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży
organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury;
3) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z 50% ulgi do zakupu biletów na spektakle teatralne
dla dzieci i młodzieży organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kultury;
4) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z 50% ulgi do zakupu biletu wstępu na basen
funkcjonujący w ramach Pływalni Miejskiej Sp. z o.o.;
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5) umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystania z 50% ulgi do zakupu biletów upoważniających do
przejazdu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.
§ 4. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3 wprowadza się kartę
„Skierniewicka Rodzina PLUS”.
§ 5. Kartę „Skierniewicka Rodzina PLUS” będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej na
podstawie wniosku złożonego przez rodzica lub osobę pełniącą funkcję rodziny zastępczej (wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do uchwały).
§ 6. Karta „Skierniewicka Rodzina PLUS” będzie wydawana na okres 1 roku.
§ 7. Wzór karty „Skierniewicka Rodzina PLUS” oraz procedurę jej wydawania określi Prezydent Miasta
Skierniewice w drodze zarządzenia.
§ 8. Jednostką koordynującą realizację jest Wydział Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Skierniewice.
§ 9. Prezydent Miasta Skierniewice przedstawi Radzie Miasta Skierniewice informację o realizacji uchwały za
poprzedni rok, najpóźniej do 31 marca po upływie danego roku budżetowego.
§ 10. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 zabezpieczone będą w budżecie na
dany rok budżetowy Miasta Skierniewice.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Dziuda
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