
UCHWAŁA NR IX/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Starachowice Programu „Duża Starachowicka Rodzina”

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 (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji na terenie Gminy Starachowice program działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
zwany Programem „Duża Starachowicka Rodzina”.

§ 2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Starachowice i ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku,

2) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,

3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,

4) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych.

§ 3. Cele Programu „Duża Starachowicka Rodzina”, o których mowa w § 2 będą realizowane poprzez:

1) ułatwienie dostępu rodzinom wielodzietnym do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług 
świadczonych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Starachowice na preferencyjnych 
zasadach,

2) umożliwienie dzieciom z rodzin wielodzietnych bezpłatnego korzystania ze świadczeń publicznych przedszkoli 
w czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej,

3) uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych i programach przyjmowanych 
przez Gminę Starachowice,

4) współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie konferencji i spotkań upowszechniających 
problematykę dużych rodzin, pomocy w rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży z dużych rodzin, w tym 
w formie wolontariatu i realizacji projektów ukierunkowanych na pomoc i rozwój rodzin wielodzietnych.

§ 4. Do Programu „Duża Starachowicka Rodzina” mogą przystąpić podmioty nie powiązane organizacyjnie 
i kapitałowo z Gminą Starachowice.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa 
w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 155) zamieszkałą na terenie Gminy 
Starachowice.

§ 6. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z ulg i preferencji wprowadzonych Programem 
„Duża Starachowicka Rodzina” jest Karta Dużej Rodziny przyznana przez Prezydenta Miasta Starachowice lub 
upoważnioną przez niego osobę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 5.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starachowice do określenia w drodze zarządzenia szczegółowych zasad 
realizacji Programu „Duża Starachowicka Rodzina”, w tym wykazu uprawnień i ulg przyznanych przez Gminę 
Starachowice oraz zasad przystąpienia do Programu „Duża Starachowicka Rodzina” podmiotów nie powiązanych 
organizacyjnie i kapitałowo z Gminą Starachowice.

§ 8. Aktualny wykaz uprawnień i podmiotów je przyznających będzie publikowany na stronie internetowej 
Miasta Starachowice oraz dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców i Referacie Profilaktyki Społecznej i Pomocy 
dla Uczniów.

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

 

 Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Starachowicach

Lidia Dziura
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr VII/5/2014
z dnia 30 maja 2014 r. zobowiązujących Prezydenta Miasta Starachowice do opracowania Programu „Duża
Starachowicka Rodzina”. Program ten jest jednym z elementów polityki społecznej miasta. Ma on na celu
wzmacnianie dużej rodziny, wspieranie jej członków w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań,
a także tworzenie klimatu sprzyjającemu wychowywaniu dzieci i doceniania trudu podejmowanego przez
rodziców.

W programie uczestniczyć mogą duże rodziny zamieszkałe na terenie Starachowic bez względu na ich
status społeczny.

Na terenie Miasta funkcjonuje 276 rodzin z co najmniej trójką dzieci. Uczestnictwo w programie
umożliwi im korzystanie z wielu ulg i zniżek oferowanych przez samorząd oraz partnerów prywatnych,
których gmina będzie zachęcać do przystąpienia do programu.

W zależności od ponoszonych kosztów i uwzględniając potrzeby dużych rodzin, katalog oferowanych ulg
i ich wysokość może ulegać zmianie.

Wykorzystanie Karty Dużej Rodziny wydawanej na podstawie rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia wynikające z Programu „Duża
Starachowicka Rodzina” pozwoli na szybsze wdrożenie programu oraz będzie ułatwieniem dla osób w nim
uczestniczących.

Program będzie koordynowany przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Starachowicach.
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