
Or .0007.84.2012 

2012/035595 

UCHWAŁA NR 313/XXIII/2012 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu „ Duża Rodzina ” 

Na podstawie: 

- art. 110 ust. 10 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9, 10, 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca                 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Rybnika Program „Duża Rodzina” , stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Andrzej Wojaczek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 313/XXIII/2012 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 

Program „Duża Rodzina” 

1. Program „Duża Rodzina”, zwany dalej „Programem”, skierowany jest do rodzin wielodzietnych 
oraz rodzin zastępczych bez względu na liczbę dzieci. 

2. Celem Programu jest: 

1) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych poprzez ułatwienie im dostępu do kultury, 
rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług, 

2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych, 

3) poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych, 

4) propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych. 

3. Dla potrzeb Programu przyjmuje się, że: 

1) rodziną wielodzietną jest rodzina zamieszkująca na terenie Miasta Rybnika pod wspólnym adresem, 
składająca się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu 
3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, 

2) rodzinę zastępczą stanowi forma opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, zamieszkałą na terenie Miasta Rybnika, bez względu na liczbę dzieci. 

4. Instrumentami służącymi realizacji celu Programu, o którym mowa w punkcie 2, są: 

1) zapewnienie osobom objętym Programem ulg polegających na umożliwieniu zakupu indywidualnych 
biletów wstępu z 50% zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz 
płatne imprezy kulturalne organizowane przez rybnickie instytucje kultury, 

2) stworzenie możliwości przystąpienia do Programu podmiotom prywatnym prowadzącym działalność 
gospodarczą, w celu świadczenia usług na rzecz osób objętych Programem, na określonych przez nie 
preferencyjnych warunkach. 

5. Do ulg, o których mowa w punkcie 4 ppkt 1, mają prawo dzieci oraz rodzic/rodzic zastępczy/opiekun 
prawny (rodzice/rodzice zastępczy/opiekunowie prawni) jeżeli towarzyszy mu (im) co najmniej jedno 
uprawnione dziecko. 

6. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w punkcie 4, jest e-karta 
imienna wydana po przedstawieniu udokumentowanego wniosku. 

7. Wnioski o wydanie e-karty imiennej należy składać w Miejskim Punkcie Sprzedaży Kasa Zarządu 
Transportu Zbiorowego w Rybniku na Placu Wolności. 

8. E-kartę imienną wydaje na wniosek rodzica, rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego Zarząd 
Transportu Zbiorowego w Rybniku, nie później niż do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku, po 
uprzedniej jego weryfikacji. 

9. E-karta imienna ważna będzie od daty wydania przez cały okres, kiedy rodzina spełniać będzie warunki 
określone w punkcie 3. Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku każdorazowo, na podstawie przedstawionych 
dokumentów, określi termin ważności wydawanej karty. 

10. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w punkcie 4 ppkt 2, następuje na podstawie 
deklaracji złożonej przez zainteresowany podmiot w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku przy 
ul. Żużlowej 25. Potwierdzeniem faktu uczestnictwa w Programie są informacje umieszczane w witrynach lub 
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przy wejściach do obiektów ww. podmiotów w formie naklejki, informacje zamieszczane na stronie 
internetowej Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku oraz w Gazecie Rybnickiej. 

11. Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 
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