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UCHWAŁA Nr XXI/192/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu „KOZIENICKA DUŻA RODZINA”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. t.j. z 2009r. Nr 175 poz. 1362) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kulturalnych ,sportowych i rozrywkowych przyjmuje się
Program osłonowy „KOZIENICKA DUŻA RODZINA" na terenie Gminy Kozienice.
1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Kozienice, składającą się z rodziców/opiekunów prawnych (jednego rodzica/ opiekuna prawnego) 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,
2) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub dziecko znajdujące
się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim.
2. Celami programu są:
1) wzmacnianie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych,
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
3) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, sportu, rozrywki.
3. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Kozienice, który daje możliwość
wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielo-dzietnej oraz kształtowania pozytywnego
jej wizerunku.
4. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w pkt 2 są:
1) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej dostępu do oferty własnej Kozienickiego Domu Kultury
w Kozienicach poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów;
2) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach z obiektów
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu - 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów i biletów na pływalnię „Delfin" oraz biletów na lodowisko, do tężni, na korty tenisowe, wypożyczenie łyżew
oraz sprzętu rekreacyjnego będącego na wyposażeniu KCRIS;
3) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej dostępu do oferty Muzeum Regionalnego w Kozienicach
z zastosowaniem 50% zniżki od obowiązujących cen biletów;
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5. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 1 pkt 4 wprowadza się
„KOZIENICKĄ KARTĘ RODZINY”
1) KOZIENICKA KARTA RODZINY będzie ważna jeden rok od dnia wydania.
2) KOZIENICKĄ KARTĘ RODZINY będzie otrzymywał każdy członek Rodzin wielodzietnej.
3) KOZIENICKA KARTA RODZINY jest imienna, ważna z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość
4) Wydanie karty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i jest bezpłatne.
§ 2. Uzyskanie KOZIENICKIEJ KARTY RODZINY odbywać się będzie na wniosek rodzica/ opiekuna
prawnego złożony w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach, który jest jednostką koordynującą realizację programu (wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały).
§ 3. Podanie uchwały do publicznej wiadomości winno nastąpić także poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Kozienicach, prasie lokalnej, mediach itp.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Prawda
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