Uchwała Nr XLV/245/2013
Rady Gminy w Jaktorowie
z dnia 24 czerwca 2013roku
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz.594) w związku z 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)
mając na celu wspieranie oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans
rozwojowych dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin Rada Gminy Jaktorów
uchwala co następuje.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej - należy przez to rozumieć
rodzinę, rodzinę zastępczą zamieszkałą na terenie Gminy Jaktorów, która wychowuje troje i
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje i
nie osiąga stałych dochodów do 24 roku życia

§ 2. 1.Uchwała niniejsza ma na celu:
1) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do kina, basenu i zajęć edukacyjnorozwijających dla dzieci i młodzieży,
2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej,
3) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.
2. Działania określone w niniejszej uchwale są elementem polityki społecznej realizowanej w
Gminie Jaktorów, które dają możliwości wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu
Rodziny Wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

§ 3.Instrumentami do zrealizowania celów, o których mowa w § 2 są działania polegające na:
1) umożliwieniu Rodzinom Wielodzietnym dostępu do oferty kina w Ośrodku Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących
cen biletów wstępu,

2) umożliwieniu Rodzinom Wielodzietnym dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży
organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez
zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia,
3) umożliwieniu Rodzinom Wielodzietnym dostępu do oferty kina i koncertów
organizowanych przez Centrum Kultury w Żyrardowie poprzez zastosowanie zniżki
50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,
4) umożliwieniu Rodzinom Wielodzietnym korzystania z pływalni „WODNIK 2000” w
Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen
biletów wstępu,
5) umożliwieniu Rodzinom Wielodzietnym korzystania z pływalni, sauny i lodowiska
prowadzonego przez „AQUA Żyrardów” Sp. z o.o. poprzez zastosowanie 50% zniżki
od obowiązujących cen biletów wstępu.
6) polepszeniu warunków materialnych Rodzin Wielodzietnych poprzez:
a) stosowanie 30% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w Gminie Jaktorów, zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin mających na
utrzymaniu troje dzieci
b) stosowanie 50% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w Gminie Jaktorów, zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin mających na
utrzymaniu czworo i więcej dzieci

§ 4.1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §3,
wprowadza się KARTĘ DUŻEJ RODZINY 3+ oraz KARTĘ DUŻEJ RODZINY 4+.
2. Wzór KARTY DUŻEJ RODZINY 3+ dla rodzin z trojgiem dzieci stanowi załącznik nr.1
do niniejszej uchwały.
3. Wzór KARTY DUŻEJ RODZINY 4+ dla rodziny z co najmniej czwórką dzieci stanowi
załącznik nr2 do niniejszej uchwały.
4.Karta Dużej Rodziny będzie wydawana na czas określony nie przekraczający trzech lat.
Okres ważności karty ustalany będzie w oparciu o postanowienia §1 uchwały dotyczące
składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki. Datę ważności karty ustala
się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym ustaje jedna z przesłanek określonych w
§1.
5. Kartę Dużej Rodziny będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej.

§ 5. Karta Dużej Rodziny będzie wydawana na pisemny wniosek rodzica lub prawnego
opiekuna dziecka złożony do Wójta Gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.
§ 6. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 pokrywane są z
budżetu Gminy Jaktorów.

§7.Promocja działań określonych niniejszą uchwałą będzie realizowana poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaktorów oraz w lokalnej
prasie.

§8.1 Traci moc Uchwała XXVI/144/2012 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów.
2) Do czasu wydania nowych KART DUŻYCH RODZIN 3+ lub do daty utraty ich ważności,
zachowują ważność Karty Dużej Rodziny 3+ wydane na podstawie Uchwały XXVI/144/2012
Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 21 maja 2012 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
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