UCHWAŁA NR XLI/357/2014
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Barcin Programu „Duża Rodzina
z Barcina”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)1) oraz art. 17 ust. 2 pkt
4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.
182 z późn. zm.)2) Rada Miejska w Barcinie uchwala, co następuje Z myślą
o umacnianiu roli rodziny oraz wspieraniu realizacji funkcji opiekuńczowychowawczej rodziny wielodzietnej w gminie Barcin, Rada Miejska w Barcinie
przyjmuje niniejszą uchwałę.
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Barcin program działań na rzecz rodzin
wielodzietnych zwany Programem „Duża Rodzina z Barcina”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie – należy przez to rozumieć program pod nazwą „Duża Rodzina
z Barcina”.
2) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie
gminy Barcin, także rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców, jednego
rodzica, 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, zaś w przypadku
dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką
rodzica.
3) Karcie - należy przez to rozumieć kartę „Duża Rodzina z Barcina” uprawniającą jej
posiadaczy do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez
uczestniczące w programie podmioty.
§ 3. 1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na
terenie gminy Barcin.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta.
3. Logo Programu „Duża Rodzina z Barcina”, regulamin przyznawania,
wydawania i korzystania z Karty oraz jej wzór wprowadzony zostanie w drodze
zarządzenia Burmistrza Barcina. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin
wielodzietnych zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie
§ 4. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd
Gminy Barcin i ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego
wizerunku,
2) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych,
1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz w Dz.U.
z 2014 r. poz. 379.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 509, poz. 1650.
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3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się
w rodzinach wielodzietnych,
4) wspieranie rodzin wielodzietnych
wzmocnienia ich kondycji,

oraz

podejmowanie

działań

na

rzecz

5) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w gminie Barcin.
§ 5. Program obejmować będzie:
1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty
oferowanych przez uczestniczące w programie jednostki organizacyjne
i instytucje zależne od Gminy Barcin,
2) promocji i koordynacji systemu ulg w jednostkach niepowiązanych strukturalnie
i kapitałowo z samorządem gminy Barcin oferujących usługi i zakup towarów oraz
dobra kulturalne, sportowe, rekreacyjne i zdrowotne,
3) uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach
strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd
gminy Barcin we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami
i pracodawcami,
4) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu
korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju rodziny,
5) działania edukacyjne oraz współpracę ze szkołami i innymi placówkami
oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin wielodzietnych,
6) działania na rzecz rozwoju wolontariatu zaangażowanego w promowanie
i wspieranie rodzin wielodzietnych.
§ 6. Realizatorami zadań wymienionych w § 5 będą:
1) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Barcinie zajmujące się problematyką
społeczną;
2) gminne jednostki organizacyjne, w tym m.in. szkoły i placówki oświatowe,
instytucje kultury i ośrodki sportu
3) inne podmioty, które przystąpią do programu.
§ 7. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie
rozpropagowanie idei Programu w mediach oraz na stronie internetowej gminy
Barcin.
§ 8. Zobowiązuje się Burmistrza Barcina do podjęcia inicjatywy w celu dokonania
zmian aktów prawa miejscowego, w tym uchwał Rady Miejskiej w Barcinie,
wprowadzających ulgi, zwolnienia i preferencje, o których mowa w § 5 pkt 1 .
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: D5E59D1B-5466-41E0-96E3-A14819B88DF4. Uchwalony

Strona 2

Uzasadnienie
Celem wprowadzenia Programu „Duża Rodzina z Barcina” jest wspieranie rodziny
wielodzietnej, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży
wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej
wizerunku. Jedynym kryterium przyznawania Karty jest liczba dzieci w rodzinie,
nie jest istotna sytuacja materialna rodziny. Karta nie jest instrumentem polityki
socjalnej, jest wyrazem docenienia przez gminę Barcin rodzin wychowujących liczne
potomstwo.
Celem programu jest również budowanie pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej oraz zachęcania rodziców do posiadania większej ilości dzieci, co ma
przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom demograficznym związanych głównie ze
ujemnym przyrostem naturalnym a co za tym idzie starzeniem się społeczeństwa.
W gminie Barcin jest około 190 rodzin (gospodarstw) mających na utrzymaniu
troje lub więcej dzieci (około 800 osób). Są to rodziny, które w większości na co dzień
borykają się z ich utrzymaniem oraz problemami związanymi z funkcjonowaniem tak
licznej rodziny.
Zakres wsparcia obejmowałby ulgi i zwolnienia oferowane przez jednostki gminy
Barcin oraz podmioty niezależne od gminy na zasadzie dobrowolności. W zakresie
działania gminy wsparcie obejmowałoby: zniżki na Basen, zniżki do Domu Kultury,
zniżki na Przedszkola, zniżki na Żłobki. Zostaną one wprowadzone odpowiednimi
aktami prawa miejscowego (uchwałami Rady Miejskiej bądź zarządzeniami
Burmistrza).
Pozostałe zniżki udzielone przez podmioty niezależne od gminy w zakresie ich
działalności np.: zdrowia (prywatne praktyki lekarskie, apteki, rehabilitacja), handlu
(sklepy różne branże), usług (od fryzjera do fitnessu), transportu (osobowego)
i Internetu. Gmina byłaby organizatorem i promotorem tych działań.
Każdy członek rodziny uprawnionej do korzystania z Karty Duża Rodzina z Barcina
otrzyma indywidualną imienną Kartę. Ze zniżek korzystaliby wszyscy członkowie
rodziny.
Karta Duża Rodzina z Barcina ma być instrumentem elastycznym pozwalającym
na wprowadzenie nowego rodzaju zniżek albo rozszerzenie zakresu lub wysokości już
wprowadzonych zniżek.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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