
UCHW ALA NR XII/90/11
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie podj~cia dzialan zmierzaj~cych do polepszenia warunkow Zyciowych rodzin
wielodzietnych zamieszkalych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, paz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), w zwi'tzku z art.17 ust.2 pkt. 4 i art.110 ust.10
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2009 r. t.j. Nr 175, poz.1362, Nr 65
poz.554, Nr 157, poz.1241,Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz.1738; z 2010 r. Nr
28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125 poz.842 oraz z 2011 r. Nr 81, poz.440 i Nr
106,poz.622) Rada Miasta Rawa Mazowiecka z mysl~ 0 wsparciu w procesie wychowawczym
dzieci i mlodziezy wychowuj~cej si~ w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu
dost~pnosci do dobr sportowych i kuituralnych uchwala, co nast~puje:

§ 1. Ilekroc w uchwale jest mowa 0 rodzinie wielodzietnej - nalezy przez torozumiec
rodzin~ zamieszkal't na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (takze wielodzietn't rodzin~ zast~pczv,
skladaj'tc't si~ z rodzicow (jednego rodzica) maj'tcych na utrzymaniu troje i wi~cej dzieci w wieku
do 18 roku zycia lub 24 roku zycia w przypadku, gdy dziecko uczy si~ lub studiuje.

§ 2.1. Uchwala niniejsza ma na celu:
1) zwi~kszenie rodzinom wielodzietnym dost~pnosci do krytej plywalni z lodowiskiem,
platnych imprez kulturalnych oraz zaj~c dla dzieci i mlodziezy organizowanych przez
jednostki organizacyjne, dla ktorych organem zalozycielskim jest Miasto Rawa Mazowiecka;

2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;
3) popraw~ warunkow materialnych rodzin wielodzietnych.
2. Dzialania, 0 ktorych mowa w ust.1 s't elementem polityki spolecznej realizowanej w Rawie
Mazowieckiej, ktora daje mozliwosc wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny
wielodzietnej oraz ksztahowania pozytywnego jej wizerunku.

§3. l.Realizacja celow, 0 ktorych mowa w § 2 b~dzie si~ odbywala poprzez:
1) umozliwienie czlonkom rodziny wielodzietnej dost~pu do oferty platnych imprez w Miejskim
Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej poprzez stosowanie 50 % znizki od obowi<tZuj'tcej ceny
biletow,

2) zapewnienie czlonkom rodziny wielodzietnej mozliwosci do zakupu biletow z 50 % znizk't
uprawniaj'tc't do korzystania ze sprz~tu rekreacyjnego i sportowego, oraz dla grup
zorganizowanych, skladaj'tcych si~ z czlonkow rodzin wielodzietnych wst~pu na obiekty
Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej,

3) umozliwienie czlonkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach
(50% znizki od obowi'tzuj'tcych cen biletow) z krytej plywalni z lodowiskiem w Rawie
Mazowieckiej,



4) umozliwienie czlonkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach
(50% znizki od obowi'tZuj'tcych cen bilet6w) z oferty Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie
Mazowieckiej.

§ 4. 1. Jako potwierdzenie do korzystania z uprawnien, 0 kt6rych mowa w § 3 wprowadza
sil( Kartl( DUZEJ RODZINY 3+.
2. Wz6r Karty DUZEJ RODZINY 3+ dla rodziny z co najmniej trojgiem dzieci stano wi
zal'tcznik do niniejszej uchwaly.
3. Karta DUZEJ RODZINY 3+ bl(dzie wydawana na okres 1 roku od 1 pazdziemika do 30
wrzesnia, w roku 2012 karta bl(dzie wydawana po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly, na
okres do dnia 30 wrzesnia 2012 r.

4. Kartl( DUZEJ RODZINY 3+ bl(dzie otrzymywal kazdy czlonek rodziny wielodzietnej.

§ 5. Uzyskanie Karty DUZEJ RODZINY 3+ odbywac si~ b~dzie na wniosek
rodzica zlozony w Wydziale Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urz~du Miasta Rawa
Mazowiecka, wz6r wniosku stanowi zalqcznik nr 2 do uchwaly.

§ 6. Srodki niezb~dne na realizacj~ ce16w, 0 kt6rych mowa w §3 pokrywane s'l:c
z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
L6dzkiego i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty publikacji.


