UCHWAŁA NR XXXVII/384/2017
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2018-2020
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a w związku z 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
w związku
z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z późn. 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 – należy przez to rozumieć Kartę „Rodzina Na Plus” 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 troje 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. udzielenie członkom rodzin wielodzietnych, dofinansowania do zakupu imiennego okresowego (t.j.
miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego, kolejowego, łączonego itp., 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, według następujących kryteriów:
1) dopłatę przyznaje się na dojazd do pracy rodzicom lub dzieciom do szkoły, w której nauka jest pobierana
w trybie dziennym. Dopuszcza się także udzielenie uczniom i studentom dofinansowania na zakup imiennego
okresowego biletu na dojazdy na praktyki zawodowe, zarówno stałe, jak i okresowe;
2) z możliwości ubiegania się o dofinansowanie za zakup imiennego okresowego biletu na podstawie niniejszej
uchwały wyłącza się uczniów szkół podstawnych, którzy są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów na
podstawie uchwały nr VIIk/XXXVIII/436/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXVIII/315/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalania opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie (Dz. Urz.
Woj. );
3) dofinansowanie zostanie przyznane ze względu na adres miejsca wykonywania pracy, świadczonej na
podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.) z wyłączeniem
prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby szkoły lub szkoły wyższej, według następujących
stawek miesięcznych:
a) Powiat Wejherowski – 20 zł dla dzieci oraz 40 zł dla rodziców,
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b) Miasto Gdynia – 30 zł dla dzieci i rodziców,
c) Miasto Sopot – 40 zł dla dzieci i rodziców,
d) Miasto Gdańsk – 50 zł dla dzieci i rodziców,
e) Powiat Pucki – 40 zł dla dzieci i 60 zł dla rodziców,
f) miejscowości niewymienione w uchwale - 50 zł dla dzieci i rodziców,
jednak kwota dofinansowania nie może być wyższa niż cena zakupu imiennego okresowego biletu. Ponadto,
jeżeli stałe praktyki zawodowe i nauka realizowane są jednocześnie w różnych miejscowościach,
dofinansowanie zostanie przyznane według jednej, wyższej stawki;
4) w celu uzyskania dofinansowania należy złożyć rachunek wraz z dowodem zakupu imiennego okresowego
biletu, tj. z fakturą za doładowanie biletu elektronicznego lub/i z kserokopią imiennego okresowego biletu
wybranych przewoźników (SKM, PKP, PKS itp.) do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie;
5) faktura za doładowanie biletu elektronicznego powinna być wystawiona na imię i nazwisko Wnioskodawcy
oraz jego adres zamieszkania, a także winna zawierać następujące informacje: numer porządkowy biletu
elektronicznego, okres ważności biletu, wskazanie trasy, do przejazdu której uprawniony jest jego użytkownik;
6) wzór rachunku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
7) na wniosku o wydanie Karty należy wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota
dofinansowania;
8) zakup biletu oraz przedstawienie dokumentów w celu uzyskania dofinansowania do ceny imiennych
okresowych biletów przez osoby uprawnione powinno nastąpić w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.
Jednakże w danym roku kalendarzowym wyżej wskazane dokumenty należy przedłożyć po zakupie imiennych
okresowych biletów, nie później jednak niż do dnia 24 grudnia danego roku;
9) zwrot środków finansowych w ramach dofinansowania za zakup imiennych okresowych biletów nastąpi
niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od daty wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta w Redzie prawidłowo wypełnionego rachunku wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Darmowe korzystanie z lodowiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin
wielodzietnych.
3. Umożliwienie dostępu do zajęć i imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Redzie oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez stosowanie 50%
zniżki od obowiązujących opłat.
4. Zachęcaniu innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do oferowania systemu
zniżek dla członków rodzin wielodzietnych. Formularz zgłoszenia podmiotu jako partnera Programu „Rodzina Na
Plus”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3 wprowadza się
Kartę „Rodzina Na Plus”. Wzór Karty dla rodziny z trojgiem i więcej dzieci, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. Karta będzie wydawana na okres:
1) dla rodziców, dla dzieci w wieku do 6 roku życia oraz dla dzieci realizujących obowiązek szkolny - do dnia
31 grudnia 2020 roku,
2) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - do dnia 30 września następującego po końcu
roku szkolnego, w którym uczeń kończy naukę, zgodnie z zaświadczeniem, o którym mowa w § 5, ust 3, pkt 2,
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.
3) dla studentów szkół wyższych - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki, zgodnie
z zaświadczeniem o którym mowa w § 5, ust. 3, pkt 3, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku i nie dłużej
niż do ukończenia 25 roku życia.
3. W celu przedłużenia terminu ważności Karty „Rodzina Na Plus” dla dzieci kontynuujących naukę, należy
złożyć wniosek o wydanie nowej Karty.
4. Członkowie rodziny wielodzietnej, którzy nabyli uprawnienia do korzystania z Programu „Rodzina Na
Plus”, zachowują prawo do korzystania z niego, odpowiednio przez okres o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3,
mimo zmniejszenia się liczby członków rodziny wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
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5. Kartę będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej.
6. Karta jest imienna, zawiera termin ważności oraz numer ewidencyjny.
§ 5. 1. Uzyskanie Karty odbywać się będzie na wniosek rodzica złożony w Referacie Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta w Redzie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku o wydanie Karty „Rodzina Na Plus” do wglądu należy okazać następujące dokumenty:
1) dowód osobisty w przypadku rodziców oraz pełnoletnich dzieci,
2) akty urodzenia lub skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci w wieku do 18 roku życia,
3) akt małżeństwa w przypadku, gdy dzieci nie są wspólne obojga rodziców,
4) postanowienie sądowe dotyczące ustanowienia prawnej opieki nad dzieckiem, rodziny zastępczej itp.,
3. W sytuacji, gdy członkowie rodziny, będą korzystali z dofinansowania na przejazdy lub w przypadku
konieczności ustalenia terminu, do którego zostanie wydana Karta dla dziecka uczęszczającego do szkoły
ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub do szkoły wyższej, do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu,
2) zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
3) zaświadczenie ze szkoły wyższej o posiadaniu statusu studenta.
4. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia na wniosku następujących oświadczeń:
1) moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej wymienionym adresem,
2) dzieci wymienione we wniosku pozostają na utrzymaniu rodziców/rodzica,
3) nie jestem pozbawiony/a władzy rodzicielskiej wobec moich dzieci, ani ograniczony/a we władzy rodzicielskiej
poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
4) mój małżonek/małżonka nie jest pozbawiony/a władzy rodzicielskiej wobec swoich dzieci ani ograniczony/a
we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga
dzieci,
5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Wniosek o wydanie Karty zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu
do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.
6. Karta może być wydawana w ciągu roku kalendarzowego i zostanie wydana niezwłocznie po realizacji
zamówienia przez dostawcę Kart. O terminie odbioru kart Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
7. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenie Karty z winy użytkownika duplikat Karty, z tym samym
numerem wydawany jest na jego wniosek.
8. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej lub złożenie oświadczenia o niemożności
jej zwrócenia.
9. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości równej kosztowi jej wyprodukowania.
10. 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 Referatu Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta w Redzie o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie „Rodzina Na Plus” lub
o wystąpieniu zmian mających wpływ na możliwość korzystania z uprawnień określonych w niniejszej uchwale.
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.
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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 jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub odstępowana przez użytkownika innym
nieupoważnionym osobom.
7. Burmistrz Miasta Redy może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty 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. 1. Urząd Miasta w Redzie nie ponosi odpowiedzialności za udostępniania Karty przez użytkownika
osobom nieobjętym Programem „Rodzina Na Plus”.
2. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 pokrywane są z budżetu Gminy Miasto
Reda.
§ 9. 1. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
w Redzie.
2. Burmistrz Miasta Redy przedstawi Radzie Miejskiej w Redzie informację o realizacji uchwały za poprzedni
rok najpóźniej do dnia 30 kwietnia po upływie każdego roku budżetowego.
§ 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 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/384/2017
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 listopada 2017 r.
RACHUNEK
Reda, .....................................
……………………..
(imię i nazwisko)
ul. …………………
84 - 240 Reda
RACHUNEK
dla Gminy Miasto Reda z tytułu dofinansowania kosztów zakupu imiennego okresowego biletu
autobusowego, kolejowego, łączonego na dojazd do pracy lub do szkoły dla następujących członków rodziny:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Miejscowość, do której dojeżdża
członek rodziny

Kwota
dofinansowania

1
2
3
4
5
w związku z korzystaniem z Programu „Rodzina Na Plus”, zgodnie z uchwałą nr ……/……../2017 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia …… listopada 2017 roku w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Miasto Reda
Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2018-2020 w wysokości ............ zł brutto (słownie:
……………………………………………………)1.
Należną kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy o nr:
Oświadczam, że członkowie mojej rodziny pracują/uczą się/studiują w miejscach wskazanych we wniosku
o wydanie Karty „Rodzina Na Plus” / do rachunku dołączam aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu/o realizacji
obowiązku szkolnego, obowiązku nauki/o posiadaniu statusu studenta2
………………………………………………
/podpis/
Załączniki:
1)Kserokopia imiennego
elektronicznego.

okresowego

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

biletu

i/lub

faktura

za

doładowanie

okresowego

biletu

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Rachunki za poszczególne miesiące należy przedstawić po zakupie imiennych okresowych biletów, jednak za
grudzień, nie później niż do dnia 24 grudnia danego roku.
Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/384/2017
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 listopada 2017 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU
JAKO PARTNERA PROGRAMU „RODZINA NA PLUS”
1. Dane podmiotu:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………......
Właściciel/osoba reprezentująca……………………………………………………………………………..
Adressiedziby: …………………………………………………………………………………………….....
Adres strony www: …………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………........…………………………………………………………………………......……
Nr telefonu: ………………………………………………………………………........................................
Godzinyotwarcia: ………………………………………………………………………………………….....
2. Zgłaszam/y wolę współpracy z Gminą Miasto Reda w ramach Programu „Rodzina na Plus”, poprzez
udzielanie zniżek na oferowane przez nas towary i usługi według poniższych zasad:
a)………% zniżki na………………………………………………………………………………………….
b)……… % zniżki na …………………………….………………………………………………………….
c)……… % zniżki na ……………………………………………………………………………………......
d)……… % zniżki na ………………………..…………………………………………………………........
e)……… % zniżki na …………………………………………………………………………………..........
3. Zobowiązuję/my się do udzielania wymienionych zniżek w następujących punktach prowadzenia przeze
mnie/przez nas działalności (wskazać adres):
a)…………………………………………………………………….………………………………………...
b)………………………………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………………………………
w okresie od dnia ….. …… ………….r. do dnia …… ……. …………r. lub do odwołania.
4. Proszę/my o przekazanie znaku promocyjnego, informującego o udziale w Programie do oznakowania
punktu prowadzenia działalności, w ilości - ………… szt.
Oświadczam/y, że poniosę/poniesiemy we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udzielanymi
zniżkami dla uczestników Programu „Rodzina na Plus” i nie będę/nie będziemy kierować żadnych roszczeń
finansowych z tego tytułu wobec Gminy Miasto Reda.
Przyjmuję/my do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego
porozumienia z Gminą Miasto Reda.
Oświadczam/y, że wyrażamy zgodę na umieszczenie danych podmiotu, który reprezentuję/my, informacji
o udzielanych zniżkach i logotypu przekazanego Gminie, we wszelkich materiałach informacyjnych
dotyczących wsparcia dla rodzin wielodzietnych, oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Gminę
i jej jednostki organizacyjne.
……………………………………..
Miejscowość, data
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/384/2017
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 listopada 2017 r.

Kolor tła: złoty, napisy czarne
Wymiary: długi brzeg 85 mm,
krótki brzeg 55 mm.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/384/2017
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 listopada 2017 r.

Reda ………………….

…………………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………………..
(adres)

…………………………………………….
Telefon:
Adres e-mail:

Burmistrz Miasta Redy
ul. Gdańska 33
84 – 240 Reda
WNIOSEK
o wydanie Karty „Rodzina Na Plus”
Wnoszę o wydanie Karty „Rodzina Na Plus” uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z
uprawnień określonych Uchwałą nr …../……/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia ….. listopada
2017 r. w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach
2018-2020:

1. ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy)

2. ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

3. ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

4. ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

5. ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

6. ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

7. ……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa

Do wniosku dołączam:
1) ………………………………………………………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………………….,
4) …………………………………………………………………………………………. .
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Oświadczam, że z dofinansowania na dojazd do pracy lub do szkoły będą korzystały następujące
osoby:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Miejscowość, do której

Nr biletu

pokrewieństwa

dojeżdża członek rodziny

elektronicznego
/imienny okresowy bilet

1.
2.
3.
4.
5.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej
wymienionym adresem,
2. dzieci wymienione we wniosku pozostają na utrzymaniu rodziców/rodzica,
3. nie jestem pozbawiony/a władzy rodzicielskiej wobec moich dzieci, ani ograniczony/a we
władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co
najmniej trojga dzieci,
4. mój małżonek/małżonka nie jest pozbawiony/a władzy rodzicielskiej wobec swoich dzieci ani
ograniczony/a we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w
stosunku do co najmniej trojga dzieci,
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
……………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta w Redzie moich danych osobowych zawartych we
wniosku o wydanie karty „Rodzina Na Plus”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
…………….………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wglądu przedstawiono:
1) ……………………………………………………………………………………….….,
2) …………………………………………………………………………………………..,
3) …………………………………………………………………………………………..,
4) …………………………………………………………………………………………..,
5) ………………………………………………………………………………………..... .

Kwituję odbiór Kart „Rodzina na Plus” o nr: …………………………………......................
Dane na kartach są zgodne z podanymi we wniosku.

Reda, dn. …………………….
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/384/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
kontynuacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2018-2020.
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 2016 r. w Redzie mieszkają 604 rodziny,
które mają na utrzymaniu co najmniej troje i więcej dzieci w wieku do 25 lat, w tym:
- 375 rodzin wychowujących troje dzieci,
- 128 rodzin wychowujących czworo dzieci,
- 59 rodzin wychowujących pięcioro dzieci,
- 26 rodzin wychowujących sześcioro dzieci,
- 7 rodzin wychowujących siedmioro dzieci
- 5 rodzin wychowujących ośmioro dzieci.
- 4 rodziny wychowujących dziewięcioro 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 latach 2018-2020 zostaną zabezpieczone
w budżecie Gminy Miasto Reda.
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.

Sporządziła/zatwierdził 10.11.2017 r.:
A.B./P.G.
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