Uchwała Nr XL/422/2013
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus”
na rok 2014
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz w związku z
art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala co
następuje:
Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się
w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych
Rada Miejska w Redzie przyjmuje niniejszą uchwałę
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Karcie „Rodzina Na Plus” – należy przez to rozumieć kartę uprawniającą uczestnika
Programu „Rodzina na Plus” do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub
okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez podmioty.
2) Rodzinie Wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym
adresem na terenie Gminy Miasto Reda, składającą się z rodziców (jednego rodzica) lub
opiekunów (jednego opiekuna) mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci w wieku
do 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.
3) 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. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostałego w związku małżeńskim.
§2
1. Uchwała niniejsza ma na celu:
1) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
2) wzmocnienie funkcji oraz poprawę kondycji finansowej rodzin wielodzietnych,
3) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do nauki, pracy, dóbr kultury, sportu i
rozrywki.
2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Miasto Reda, który
daje możliwość wsparcia i promocji modelu Rodziny Na Plus wraz z kształtowaniem
pozytywnego jej wizerunku.
§3.
Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 są:
1) zwracanie członkom rodzin wielodzietnych, części kosztów zakupu imiennego
okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub
kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w
zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na
terenie Gminy Miasto Reda w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej
część przebiega przez teren Gminy poniesionych w okresie obowiązywania niniejszej
uchwały w wysokości 50% ceny biletu. Zakup biletu oraz przedstawienie dokumentów

do refundacji części kosztów zakupu przez osoby uprawnione powinno nastąpić w
okresie obowiązywania niniejszej uchwały;
2) darmowe korzystanie z lodowiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przez członków rodzin wielodzietnych;
3) umożliwienie dostępu do zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie dla dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia;
4) zachęcaniu innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do
oferowania systemu zniżek dla członków rodzin wielodzietnych;
§4
1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §3
wprowadza się Kartę „Rodzina Na Plus”. Wzór Karty „Rodzina Na Plus”, dla rodziny z
czworgiem i więcej dzieci, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Karta „Rodzina Na Plus” będzie wydawana na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2014 r.
3. Kartę „Rodzina Na Plus” będzie otrzymywał każdy jej członek.
4. Karta jest imienna, zawiera adres uprawnionego, termin ważności oraz numer
ewidencyjny.
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§5
Uzyskanie Karty „Rodzina Na Plus” odbywać się będzie na wniosek rodzica złożony we
właściwej komórce organizacyjnej, zajmującej się sprawami społecznymi, Urzędu Miasta
w Redzie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Karta może być wydawana w ciągu roku z terminem ważności do 31 grudnia 2014 roku.
W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenie Karty z winy użytkownika duplikat Karty,
z tym samym numerem wydawany jest na jego wniosek.
Warunkiem wydania duplikatu Karty przez właściwą komórkę organizacyjną, zajmującą
się sprawami społecznymi Urzędu Miasta Redy jest zwrot Karty uszkodzonej lub
podpisanie oświadczenia o niemożności jej zwrócenia.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 złotych płatnej na konto lub w
kasie Urzędu.
Zmiana danych osobowych użytkownika wymaga wydania nowej Karty. Wydanie nowej
karty nie podlega opłacie.

§6
1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających
dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna
prawnego lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściwą komórkę
organizacyjną, zajmującą się sprawami społecznymi Urzędu Miasta w Redzie o utracie
uprawnień do uczestnictwa w Programie „Rodzina Na Plus”. Utrata uprawnień powoduje
utratę ważności Karty.
3. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie trwania
Programu po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu stosownego oświadczenia na
piśmie do właściwej komórki organizacyjnej, zajmującej się sprawami społecznymi
Urzędu Miasta w Redzie.
4. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany jest do
jej okazywania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia
przez podmiot.

5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.
6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub odstępowana przez użytkownika
innym nieupoważnionym osobom
7. Właściwa komórka organizacyjna, zajmująca się sprawami społecznymi Urzędu Miasta
w Redzie może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty „Rodzina Na Plus” w
przypadku używania jej niezgodnie z przyjętymi zasadami.
§7
1. Użytkownik na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zwolnień udostępnionych
przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo
z samorządem Gminy Miasto Reda zwane dalej Partnerami, którzy zadeklarowali
współpracę w ramach Programu „Rodzina Na Plus”.
2. Wykaz aktualnych Partnerów Programu „Rodzina Na Plus” oraz oferowanych przez nich
ulg i zwolnień będzie na bieżąco publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Redzie w katalogu ulg i zwolnień w zakładce Program „Rodzina Na Plus”.
§8
Urząd Miasta w Redzie nie ponosi odpowiedzialności za udostępniania Karty przez
użytkownika osobom nieobjętym Programem „Rodzina Na Plus”.
Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 pokrywane są z budżetu
Gminy Miasto Reda.
§9
1. Jednostką koordynującą realizację jest właściwa komórka organizacyjna, zajmująca się
sprawami społecznymi Urzędu Miasta w Redzie.
2. Burmistrz Miasta Redy przedstawi Radzie Miejskiej w Redzie informację o realizacji
uchwały za poprzedni rok najpóźniej do 31 marca 2015 roku.
§10
Działania związane z realizacją Programu będą promowane w szczególności w lokalnej prasie
oraz w Internecie.
§11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XL/422/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na
Plus” na rok 2014
Polityka rodzinna zajmuje ważne miejsce we wszystkich działaniach
społecznych Gminy Miasto Reda. Wprowadzenie Programu „Rodzina Na Plus” ma na
celu wzmocnienie funkcji rodzin, ułatwienie dostępu do dóbr kultury, nauki, sportu i
rozrywki oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych.
Według danych z ewidencji ludności Urzędu na dzień 31 grudnia 2012 r.
w Redzie mieszka 82 rodziny z czwórka i więcej dzieci w wieku do 25 lat, w tym:
- 59 rodzin z czwórką dzieci,
- 12 rodzin z piątką dzieci,
- 9 rodzin z szóstką dzieci,
- 1 rodzina z siódemką dzieci
- 1 rodzina z ósemką dzieci

Zastosowanie ulg i zwolnień pozwoli na rozwój dzieci, ułatwi dostęp do
działań w zakresie nauki, kultury i sportu, co w konsekwencji wpłynie na lepszą
kondycję finansową rodzin. Zaproponowane rozwiązanie ułatwi codzienne
funkcjonowanie wielodzietnym rodzinom i przyczyni się do podjęcia
aktywności społecznej oraz lepszego zaspokajania, między innymi, potrzeb
ekonomicznych, kulturalnych, wychowawczych, opiekuńczych.
Środki finansowe na realizację Programu „Rodzina Na Plus” w 2014 rok
zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto Reda w wysokości 25 000,-zł.
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.
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