Uchwała Nr XXI-107/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin
Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w Rodzinach
Wielodzietnych, oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom
Rodzin Wielodzietnych, Rada Miejska przyjmuje niniejszą uchwałę.
§1
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę
zamieszkałą na terenie Gminy Wołomin, w tym rodzinę zastępczą, składającą się z
rodziców/prawnych opiekunów, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz członków Rodzinnego
Domu Dziecka.
2. Za mieszkańca Gminy Wołomin uznaje się osobę zamieszkałą i zameldowaną na terenie Gminy
Wołomin lub osobę, która przedstawi zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej
podatnikiem ( ZAP 3 ).
§2
Uchwała niniejsza ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej,
2) wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej Rodzin Wielodzietnych,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.
§3
Instrumentami umożliwiającymi realizację celów, o których mowa w § 2 są:
1) umożliwienie członkom Rodzin Wielodzietnych dostępu do oferty Miejskiego Domu Kultury w
Wołominie, poprzez korzystanie z 30% zniżki od obowiązującej ceny biletów wejściowych na
imprezy organizowane lub odbywające się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie,
2) umożliwienie członkom Rodzin Wielodzietnych dostępu do oferty Miejskiego Domu Kultury w
Wołominie, poprzez korzystanie z 50% zniżki od obowiązującej ceny zajęć prowadzonych w

ramach sekcji w Miejskim Domu Kultury w Wołominie,
3) umożliwienie członkom Rodzin Wielodzietnych dostępu do oferty własnej Ośrodka Sportu i
Rekreacji "Huragan" w Wołominie, poprzez korzystanie ze zniżek:
a) na pływalni:
- 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów i karnetów na pływalnię
- 30% zniżki od obowiązującej ceny biletów i karnetów na zajęcia nauki i doskonalenia pływania
b) na wynajem obiektów sportowych:
- 30% zniżki od obowiązującej ceny biletów i karnetów
4) umożliwienie otrzymania przez Rodziny Wielodzietne zniżki w opłatach za świadczenia i usługi
opiekuńczo-wychowawcze-dydaktyczne

wykraczające

poza

czas

bezpłatnego

nauczania,

wychowania i opieki świadczonej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Wołomin,
5) opracowanie, promocję i koordynację systemu zniżek udzielanych Rodzinom Wielodzietnym
przez inne jednostki i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy i osoby
prowadzące działalność gospodarczą.
§4
1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3,
wprowadza się „Wołomińską Kartę Rodziny”.
2. „Wołomińska Karta Rodziny” wydawana będzie na wniosek, dla każdego członka rodziny.
3. „Wołomińska Karta Rodziny” ważna jest przez jeden rok od dnia wydania.
4. „Wołomińska Karta Rodziny” jest imienną kartą, ważną z innym dokumentem ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość.
5. Wzór „Wołomińskiej Kart Rodziny” oraz szczegółowe warunki jej wydania, określi Burmistrz w
drodze zarządzenia.
§5
Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3, pokrywane są z budżetu
Gminy Wołomin.
§6
Promocja działań związanych z realizacją niniejszej uchwały, obejmować będzie medialne i
wizualne formy promocji, z uwzględnieniem celów o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
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