
Uchwała Nr III-131/2014
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 grudnia 2014 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 ( Dz. U. z 2013
r., poz. 594, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2013r., poz 182, z późn.zm.), Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku nr 85 w sprawie
ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia  27  maja  2014  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu  dla  rodzin
wielodzietnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 755), uchwala się, co następuje:

§ 1
Z  myślą  o  wspieraniu  dzieci  i  młodzieży  wychowującej  się  w  rodzinach  wielodzietnych  oraz
zapewnieniu dostępności członkom rodzin wielodzietnych do dóbr kultury, sportu i edukacji oraz
oferty  zakupów  towarów  i  usług,  Rada  Miejska  przyjmując  niniejszą  uchwałę  wprowadza
„Wołomiński program wspierania rodziny”.

§ 2
Uchwała niniejsza ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
2) wzmacnianie i wspieranie sytuacji 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. Prawo do 30% zniżki,  przy zakupie biletów wejściowych na imprezy organizowane lub
odbywające się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie.

2. Prawo do 50% zniżki, przy opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji w Miejskim
Domu Kultury w Wołominie.

3. Prawo do zniżek na ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie:
a) 50% zniżki na zakup biletów i karnetów na pływalnię,
b) 30% zniżki na zakup biletów i karnetów na zajęcia nauki i doskonalenia pływania,
c) 30 % zniżki na wynajem obiektów sportowych.

4. Prawo do częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego na terenie
gminy  Wołomin,  w  czasie  przekraczającym  czas  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i
opieki.

5. Prawo do dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, który na zlecenie
gminy Wołomin realizuje zadanie opieki nad dziećmi do lat 3.



6. Prawo  do  zniżek  udzielanych  przez  inne  jednostki  i  instytucje  publiczne,  organizacje
pozarządowe  oraz  firmy  i  osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą,  które  podpisały
porozumienie o współpracy z gminą Wołomin.

§ 4
Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów wymienionych w § 3, jest „Karta Dużej
Rodziny” wydana przez Burmistrza Wołomina na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia  27  maja  2014 r.  w sprawie  szczegółowych  warunków realizacji  rządowego  programu dla
rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755).

§ 5
Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3, zabezpiecza się w budżecie
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
Traci moc uchwała Nr XXI-107/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r., w
sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  polepszenia  warunków  życiowych  Rodzin
Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 16 grudnia
2012 r. poz. 9739).

§ 9

Uchwała  wchodzi  w  życie  14  dni  od  daty  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/   Leszek   Czarzasty            


