Projekt
z dnia 3 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Rybnika
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”
Na podstawie:
- art. 110 ust. 10 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
- art. 7 ust. 1 pkt 9, 10, 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Przyjąć na terenie Miasta Rybnika Program „Duża Rodzina”, w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 313/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Id: 413D25FE-17F9-4FA6-88E7-06887F2D62FB. Projekt

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Rybnika
z dnia....................2016 r.
Program „Duża Rodzina”
1. Program „Duża Rodzina”, zwany dalej „Programem”, skierowany jest do rodzin wielodzietnych.
2. Celem Programu jest:
1) wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie im dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr
i usług,
2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
3) poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych,
4) propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych.
3. Dla potrzeb Programu przyjmuje się, że:
1) rodziną wielodzietną jest rodzina, zamieszkująca na terenie Miasta Rybnika, w której rodzic (rodzice)
lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
- szkole, do dnia 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego,
- szkole wyższej, do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,
c) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) członkami rodziny wielodzietnej są:
a) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby)
prowadzącą rodzinny dom dziecka,
b) małżonek rodzica,
c) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępcza.
4. Instrumentami służącymi realizacji celu Programu, o którym mowa w pkt. 2, są:
1) zapewnienie osobom objętym Programem ulg w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika polegających
na umożliwieniu:
a) zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50% zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rybniku,
b) zakupu indywidualnych biletów wstępu, w tym w przedsprzedaży, na płatne imprezy kulturalne
organizowane przez rybnickie instytucje kultury oraz podmioty zewnętrzne z zastosowaniem zniżki
kwotowej w wysokości:
- 5 zł dla biletów w cenie od 15 do 50 zł,
- 10 zł dla biletów w cenie 51 do 100 zł,
- 15 zł dla biletów w cenie powyżej 101 zł,
c) uzyskania, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dopłaty w wysokości 3 zł (na członka
rodziny) do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) uzyskania ulgi na abonament na parkingi miejskie, w wysokości określonej Zarządzeniem Prezydenta
Miasta,
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e) uzyskania ulg w przejazdach komunikacją miejską, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Rybnika;
2) stworzenie możliwości przystąpienia do Programu podmiotom prywatnym prowadzącym działalność
gospodarczą, w celu zapewnienia ulg, na określonych przez nie preferencyjnych warunkach.
5. Dopłata, o której mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. c, przysługuje rodzinom wielodzietnym, nie zalegającym
z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem:
1) rodzin wielodzietnych, które mają przyznane dodatki mieszkaniowe,
2) zawodowych rodzin zastępczych.
6. Do ulg, o których mowa w pkt. 4, mają prawo osoby, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2.
7. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w pkt. 4 jest Karta Dużej
Rodziny, wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, w trybie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, z zastrzeżeniem pkt. 8.
8. E-karta imienna wydana na podstawie uchwały nr 313/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca
2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”, uprawnia do korzystania
z ulg, o których mowa w pkt. 4, do czasu upływu jej ważności.
9. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2, następuje na podstawie deklaracji
złożonej przez zainteresowany podmiot w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25.
Potwierdzeniem faktu uczestnictwa w Programie są informacje umieszczane w witrynach lub przy wejściach
do obiektów ww. podmiotów w formie naklejki, informacje zamieszczane na stronie internetowej Miasta Rybnika
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
10. Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.
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