UCHWAŁA NR XXXVII/5/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 30stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbąszynek Programu
Rodzina na 5 plus”.

„Gmina Zbąszynek -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

1.

2.
3.
4.

§1
Rada Miejska w Zbąszynku uznaje za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz
zbąszyneckich rodzin wychowujących dzieci. Ważnym elementem tych działań będzie
promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych.
Przyjmuje się, w ramach pomocy dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
Program „Gmina Zbąszynek – Rodzina na 5 plus”.
Istotą Programu jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji rodzin wielodzietnych.
Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek 2010-2020,
w szczególności w zakresie lokalnej polityki rozwiązywania problemów społecznych.

§2
Program dotyczy rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie
Gminy Zbąszynek, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem
dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do
ukończenia 25 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego
legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas
edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
§3
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie – należy przez to rozumieć program pomocy dla rodzin wielodzietnych
i rodzin zastępczych wielodzietnych „Gmina Zbąszynek - Rodzina na 5 plus”,
2) Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkującą w Gminie
Zbąszynek, składającą się z rodziców (jednego rodzica) mającą na utrzymaniu troje
lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
3) Rodzinie zastępczej wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę opiekującą się
minimum trojgiem dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki
rodzicielskiej, w skład której wchodzą:
a) osoby pełniące funkcje rodziców zastępczych, dzieci, nad którymi sprawowana jest
opieka, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy
dziecko uczy się lub studiuje,

b) dzieci biologiczne opiekunów (opiekuna), będących (będącego) rodziną zastępczą,
w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko
uczy się lub studiuje;
c) w przypadku, gdy rodziną zastępczą jest jedna osoba pozostająca w związku
małżeńskim, również współmałżonek tej osoby.
§4
Podstawowymi celami Programu są:
1. Promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
2. Stworzenie dobrego klimatu dla rodzin w tym szczególnie wielodzietnych,
3. Umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
4. Wzmacnianie rodziny oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu,
5. Zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
6. Propagowanie informacji o ofercie usług dla rodzin wielodzietnych
7. Zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu.
§5
1. Realizując cele wymienione w § 4 Gmina Zbąszynek podejmie prorodzinne działania
w szczególności w takich dziedzinach, jak:
a) edukacja, kultura, sport,
b) ochrona zdrowia i zabezpieczenie społeczne,
c) promocja i budowa marki rodzin wielodzietnych.
2. Rada Miejska w Zbąszynku uważa za zasadne stworzenie nowych rozwiązań
i instrumentów wspierających realizację Programu takich, jak :
a) powołanie przy Burmistrzu Zbąszynka społecznego Pełnomocnika ds. Rodzin
Wielodzietnych,
b) wprowadzenie przez Burmistrza Zbąszynka, przy udziale innych podmiotów
zajmujących się polityką prorodzinną, Zbąszyneckiej Karty Rodziny „Rodzina na
5 plus” jako potwierdzenie uprawnień do ulg i zwolnień, o których mowa w ust.1,
c) zorganizowanie corocznie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Tygodnia Rodziny,
d) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi
oraz innymi podmiotami przy realizacji Programu.
§6
Działania podejmowane w związku z realizacją Programu finansowane są z budżetu Gminy w
ramach budżetów jednostek organizacyjnych Gminy biorących udział w niniejszym
Programie.
§7
1. W celu realizacji Programu „Gmina Zbąszynek - Rodzina na 5 plus” możliwe jest
zawieranie porozumień z innymi podmiotami, które prowadzą na terenie Gminy
Zbąszynek działalność gospodarczą i wyrażają chęć włączenia się do przedsięwzięcia.
2. Porozumienie w imieniu Gminy Zbąszynek zawiera Burmistrz Zbąszynka.

§8
1. Jako potwierdzenie uprawnień uczestników Programu do korzystania z ulg i zwolnień
oferowanych przez podmioty, o których mowa w §6 i §7 wprowadza się Zbąszynecką
Kartę Rodziny „Rodzina na 5 plus”.
2. Zbąszynecka Karta Rodziny „Rodzina na 5 plus” będzie wydawana na okres od 1 lutego
danego roku do 31 stycznia roku następnego:
a) w roku 2014 Karta Rodziny wydawana będzie od 1 kwietnia do 31 stycznia 2015 r.
§9
Upoważnia się Burmistrza Zbąszynka do wprowadzenia w drodze zarządzenia:
1. Regulaminu postępowania w sprawie przyznawania i dysponowania Zbąszynecką
Kartą Rodziny.
2. Logo Programu „Gmina Zbąszynek - Rodzina na 5 plus”.
3. Wzoru Zbąszyneckiej Karty Rodziny „Rodzina na 5 plus”.
4. Wzoru porozumień.
§ 10
Instytucjami wdrażającymi Program będą w szczególności:
1.
Burmistrz Zbąszynka.
2.
Jednostki Organizacyjne Gminy.
4.
Inne instytucje, które wyrażą wolę uczestniczenia w Programie.
§ 11
1. Program będzie podlegał systematycznemu monitoringowi oraz ewaluacji okresowej
i końcowej. Monitoring będzie prowadzony w celu dokonywania oceny procesu
wdrażania Programu.
2. Burmistrz Zbąszynka corocznie przedłoży Radzie Miejskiej w Zbąszynku sprawozdanie
z wykonania uchwały.
§ 12
Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz w Internecie.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

Uzasadnienie
Rada Miejska w Zbąszynku uznaje za konieczne podjęcie działań zmierzających do stworzenia
odpowiednich warunków dla rodzin, w tym rodzin decydujących się na podjęcie wychowania
większej liczby dzieci.
Proponowany w powyższej uchwale Program “Gmina Zbąszynek - Rodzina na 5 plus” wpisuje się w
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek w latach 2014-2023 roku. W
dokumencie tym czytamy: Przygotowując strategię rozwiązywania problemów społecznych nie można
nie wspomnieć o wartości podstawowej, która posłużyła konstruktorom dokumentu jako fundament
pomocy. Wspieranie rodziny jest naczelnym przesłaniem niniejszego dokumentu, od wspierania siły
rodziny należy rozpocząć każdy rodzaj oferowanej pomocy. Zaproponowane w uchwale rozwiązania
wychodzą naprzeciw postulatom zawartym w tym dokumencie.
Rada Miejska w Zbąszynku, w związku z uchwaleniem Programu, oczekuje od Burmistrza Zbąszynka
realizacji
korzystnych
dla
rodzin
wielodzietnych
rozwiązań,
między
innymi
w takich obszarach jak: sport, kultura i edukacja, służba zdrowia i zabezpieczenie społeczne.
Dzięki uchwale powinny zostać wprowadzone ułatwienia dla rodzin w dostępie do oferty kulturalnej,
edukacyjnej i sportowej, przygotowanej przez instytucje gminne oraz instytucje zewnętrzne, dotowane
przez Gminę Zbąszynek. Nowa oferta powinna zawierać między innymi:
- ulgowe wejścia do kina, na obiekty sportowe,
- preferencyjne warunki udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez ww. instytucje,
- wprowadzenie zniżek na kursy, szkolenia i warsztaty organizowane bądź współfinansowane
przez Gminę,
- kontynuowanie przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z rodzin wielodzietnych,
- zwiększenie dostępu do wsparcia psychologicznego i poradnictwa pedagogicznego,
- wspieranie przez Gminę inicjatyw kulturalnych i sportowych, przyjaznych rodzinom
wielodzietnym (jednym z kryteriów zlecania zadań organizacjom pozarządowym powinno
być kryterium “przyjazności rodzinie wielodzietnej"),
- utworzenie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych,
- udostępnienia rodzinom miejsc do spotkań grup samopomocowych i grup wsparcia.
W tych dziedzinach jak służba zdrowia i zabezpieczenie społeczne w związku
z wprowadzeniem Programu Rada Miejska oczekuje w szczególności:
- ułatwień w dostępie rodzin wielodzietnych do programów profilaktycznych,
- działań na rzecz poprawy sytuacji socjalno-bytowej rodzin wielodzietnych,
- ułatwień w dostępie rodzin wielodzietnych do usług opiekuńczych i specjalistycznych,
pomocy prawnej, terapii i mediacji, poradnictwa rodzinnego,
- działań mających na celu rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej
rodzin wielodzietnych,
- udostępnienia rodzinom miejsc do spotkań grup samopomocowych i grup wsparcia.
Wprowadzenie Programu „Gmina Zbąszynek – Rodzina na 5 plus” wymaga podjęcia działań
promocyjnych, które zbudują pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych i Gminy Zbąszynek jako
gminy przyjaznej rodzinie.
Realizacja powyższych działań wymaga wprowadzenia w gminie Zbąszyneckiej Karty Rodziny
Dużej, będącej dokumentem uprawniającym do korzystania z oferty instytucji miejskich oraz
instytucji zewnętrznych wyrażających chęć udziału w Programie.
Proponowane rozwiązania pozwolą na zwiększenie uczestnictwa rodzin wielodzietnych
w życiu społecznym oraz poprawią warunki rozwoju dzieci i młodzieży z tych rodzin.
W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

