UCHWAŁA NR XLVI/354/17
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina +3".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1875) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1769, poz.38, poz. 1985) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Program "Rodzina + 3" zwany dalej "Programem" obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia
2020 roku i jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zwanych dalej
"Rodziną Wielodzietną" zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy i zamieszkałych na
terenie Miasta Radomsko.
2. Rodziną Wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica), wychowująca troje 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 trojgiem 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 (będącego) 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 Wielodzietnych;
5) zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu Rodzin Wielodzietnych.
§ 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 w Radomsku pomocy w nauce oraz tzw.
Podręcznikowej Adopcji;
2) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z usług świadczonych w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku tj. :
a) bezpłatnego wejścia na Poranek Teatralny i Filmowy,
b) nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań;
3) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Radomsku tj. :
a) bezpłatnego wejścia na basen - w niedzielę w godzinach: 13.00 - 14.00, 16.00-17.00 i 17.00-18.00 w grupach
nie większych niż 30 osób,
b) wejścia na basen ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodnia w godzinach: 16.00 -22.00,
c) bezpłatnego wejścia, po wcześniejszej rezerwacji, na 2 korty tenisowe - w sobotę i niedzielę w godzinach od
13.00 - 15.00,
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d) wejścia na korty tenisowe ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 13.00 do 16.00,
e) bezpłatnego wejścia na siłownię - w niedzielę w godzinach od 14.00 - 16.00,
f) wejścia na siłownię ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodni w godzinach od 14.00 - 15.00,
g) bezpłatnego wejścia w okresie zimowym na lodowisko - w niedziele w godzinach od 13.00 do 16.00,
h) wejścia w okresie zimowym na lodowisko ze zniżką 50% - w pozostałe dni tygodnia;
4) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej wejścia do Muzeum Regionalnego im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku tj. :
a) wejścia indywidualnego ze zniżką 50%,
b) bezpłatnego wejścia grup wraz z innymi osobami (np. szkolne wycieczki);
§ 4. Działania podejmowane w związku z realizacją Programu finansowane są z budżetu Gminy Miasta
Radomsko w ramach budżetów jednostek organizacyjnych Gminy biorących udział w niniejszym Programie.
§ 5. 1. W celu realizacji Programu możliwe jest zawieranie porozumień z innymi podmiotami, które prowadzą
na terenie Miasta Radomsko działalność gospodarczą i wyrażają chęć włączenia się do Programu.
2. Porozumienie w imieniu Gminy Miasta Radomsko zawiera Prezydent Miasta Radomsko.
§ 6. Jako potwierdzenie uprawnień uczestników Programu do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez
podmioty, o kórych mowa w § 3 i § 5 wprowadza się Kartę "DUŻA RODZINA", którą na wniosek rodzica będzie
otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej.
§ 7. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Radomsko do opracowania zasad postępowania w sprawie
przyznawania i dysponowania Kartą "DUŻA RODZINA" w Programie.
§ 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Więcek
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