
           druk nr 603 

 
 

Uchwała nr 667/2014 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 27.01.2014r. 
 
 

w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia  

Programu „Karta Rodzina Plus” 
 
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.  z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)   uchwala się , co następuje: 
 

§ 1 
Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się    
w Rodzinach Wielodzietnych przyjmuje się Program „Karta Rodzina Plus”. 
 
      § 2 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Programie – należy przez to rozumieć Program pn.: „Karta Rodzina Plus”; 
2) Rodzinie Wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod 

wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącą wspólne 
gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia 
lub 25 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od 
sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego; do członków 
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub 
samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci;  

3) Karcie - należy przez to rozumieć „Kartę Rodzina Plus”. 
 

§ 3 
1. Program adresowany jest do Rodzin Wielodzietnych z minimum trojgiem dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia. 
2. Potwierdzeniem uczestnictwa Rodziny Wielodzietnej w Programie jest Karta. 
3. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty zostanie określony 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia.  
4. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty, katalog ulg, 

zwolnień i preferencji dla Rodzin Wielodzietnych zostanie podany do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu na stronie www.bip.radom.pl oraz na stronie 
internetowej miasta Radomia www.radom.pl w zakładce pomoc społeczna. 
 

§ 4 
Podstawowymi celami programu są: 

1) promowanie modelu Rodziny Wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego 
wizerunku; 

2) wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej Rodzin Wielodzietnych; 



3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z Rodzin 
Wielodzietnych; 

4) zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu. 
 

§ 5 
1. Program będzie obejmować katalog ulg, zwolnień i preferencji dla Rodzin 

Wielodzietnych uczestniczących w Programie.   
2. Rada Miejska w drodze uchwały określi katalog ulg, zwolnień i preferencji oraz 

wykaz jednostek organizacyjnych Gminy realizujących Program.  
 

      § 6 
1. Do udziału w Programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty 
komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie 
usług będą realizować ulgi, zwolnienia i preferencje dla Rodzin Wielodzietnych.  
2. Przystąpienie podmiotów, o których mowa w ust. 1 do realizacji Programu, wymaga 
złożenia deklaracji oraz podpisania stosownego porozumienia z Prezydentem Miasta 
Radomia. 

 
§ 7 

1. Realizacja Programu będzie podlegała systematycznemu monitorowaniu przez 
Prezydenta Miasta Radomia. 
2. Prezydent Miasta Radomia do 30 czerwca każdego roku będzie przedkładał Radzie 
Miejskiej roczne sprawozdanie z realizacji Programu, przy czym pierwsze 
sprawozdanie zostanie złożone do 30 czerwca 2015r.  
 

§ 8 
        
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 
      § 9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 


