DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 20 lipca 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska

Poz. 3421

Data: 2017-07-20 12:37:48

UCHWAŁA NR XXXIX/81/2017
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia na terenie Gminy Miasto Skierniewice działań
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i pkt 16 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935),
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 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz.1948, poz. 2174), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Miasto Skierniewice prowadzi się działania na rzecz rodzin wielodzietnych pod
nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS”.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę (także rodzinną pieczę zastępczą), zamieszkałą
na terenie Gminy Miasto Skierniewice, składającą się z rodziców/opiekunów prawnych (jednego
rodzica/opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18. roku życia
lub do 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
2) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie
którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub
w rodzinie zastępczej. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim;
3) rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta Skierniewice, należy przez to rozumieć rodzinę, której członkowie
jako osoby fizyczne są zameldowane w Gminie Miasto Skierniewice, w rozumieniu ustawy z dnia
24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657) oraz osoby fizyczne posiadające
centrum życiowe na terenie Miasta Skierniewice, tj. miejsce pobytu w rozumieniu art. 25-27 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459);
4) karcie - należy przez to rozumieć kartę „Skierniewicka Rodzina PLUS”, uprawniającą jej posiadacza do
korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty biorące udział w działaniach na rzecz
rodzin wielodzietnych;
5) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Skierniewice.
§ 3. Działania adresowane są do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
Skierniewice i mają na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie pozytywnego jej wizerunku;
2) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w Gminie Miasto Skierniewice;
3) umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;
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4) zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i innych oferowanych na terenie Gminy Miasto
Skierniewice;
5) poprawę warunków materialnych rodzin wielodzietnych.
§ 4. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w działaniach pod nazwą „Skierniewicka Rodzina
PLUS” jest posiadanie karty.
§ 5. 1. Prawo do posiadania karty przysługuje:
1) dzieciom, w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia (na czas trwania nauki)
w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
- w którym jest planowane ukończenie nauki, zgodnie z wydanym przez wyżej wymienione placówki
zaświadczeniem;
2) rodzicom/opiekunom prawnym, w tym małżonkom rodziców/opiekunów prawnych - na czas do
ukończenia przez najmłodsze dziecko w rodzinie 18. roku życia.
2. Prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub
któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd
nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
3. Prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom
dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy
zstępczej.
4. W przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, karta jest ważna z dokumentem potwierdzającym
pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
5. Wzór karty oraz regulamin jej wydawania i użytkowania zostaną określone zarządzeniem Prezydenta.
6. Pełen katalog ulg, zwolnień i preferencji dla członków rodzin wielodzietnych zostanie podany do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Miasta Skierniewice
www.skierniewice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.
§ 6. 1. Rodzic, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3.
2. Małżonek rodzica, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia,
chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub
rozwiązane przez rozwód.
3. Dziecko, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które
wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.
4. W przypadku, gdy rodzicowi posiadającemu kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko
w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania karty,
mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.
§ 7. 1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty, zmian danych
zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania, członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta.
2. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta utraty prawa do posiadania karty lub przyznania karty
z naruszeniem przepisów uchwały, członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej
zwrotu.
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3. Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania karty, w przypadku gdy karta utraciła ważność.
§ 8. Działania na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS” obejmują:
1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem karty, oferowanych przez
uczestniczące w programie jednostki organizacyjne i instytucje zależne od Gminy Miasto Skierniewice oraz
inne podmioty zgłoszone do uczestnictwa w programie;
2) wykorzystanie dostępnych Gminie Miasto Skierniewice form promocji w celu zaangażowania podmiotów
niepowiązanych z nią strukturalnie i kapitałowo;
3) budowanie lokalnego klimatu sprzyjającego podejmowaniu decyzji służących rozwojowi rodziny,
wpływających korzystnie na zjawiska demograficzne;
4) uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych przy tworzeniu i aktualizacji dokumentów strategicznych;
5) organizację spotkań dotyczących współpracy sektora publicznego i prywatnego w zakresie wsparcia rodzin
wielodzietnych.
§ 9. Instrumentami umożliwiającymi realizację działań, o których mowa w § 8 pkt 1 są:
1) 50 % ulga od obowiązującej ceny biletu z oferty filmowej kinoteatru „Polonez” funkcjonującego w ramach
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach;
2) 100 % ulga od opłaty za zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury
i Sztuki w Skierniewicach;
3) 50 % ulga na zakup biletu na spektakle teatralne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach w budynku znajdującym się przy ul. Reymonta 33;
4) 50 % ulga na zakup biletu wstępu na basen funkcjonujący w ramach Pływalni Miejskiej Nawa Sp. z o.o.
w Skierniewicach;
5) 50 % ulga na zakup biletu upoważniającego do przejazdu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.
z o.o. w Skierniewicach.
§ 10. 1. Koordynatorem działań na rzecz rodzin wielodzietnych jest komórka organizacyjna Urzędu Miasta
Skierniewice zajmująca się sprawami społecznymi.
2. Realizatorami działań wymienionych w § 8 są:
1) komórki organizacyjne Urzędu Miasta Skierniewice;
2) miejskie jednostki organizacyjne, w tym m.in. szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury i ośrodki
sportu;
3) inne podmioty zgłoszone do uczestnictwa w programie.
§ 11. Prezydent przedstawi Radzie Miasta Skierniewice informację o realizacji działań na rzecz rodzin
wielodzietnych za poprzedni rok, do 31 marca po upływie danego roku budżetowego.
§ 12. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 9, zabezpieczone będą w budżecie
na dany rok budżetowy Miasta Skierniewice.
§ 13. Karty wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XVI/127/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie
podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Gminy Miasto Skierniewice, zmieniona:
1) uchwałą Nr XVIII/147/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 listopada 2011 r.;
2) uchwałą Nr XLVII/9/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 31 stycznia 2014 r..
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Melon

