UCHWAŁA NR BRM.0007.081.2013
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Radlin Programu "Rodzina 3+"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Radlin Program „Rodzina 3+”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.081.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Program „Rodzina 3+”
§ 1. 1. Program „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na
terenie Miasta Radlin.
2. Poprzez „Rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta
Radlin, składającą się z rodziców/rodzica, posiadającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia
18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
3. Poprzez „Rodzinę zastępczą” rozumie się prawną formę 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.
§ 2. 1. Program Rodzina 3+”jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Radlin.
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) umacnianie rodziny i wspieranie jej funkcji,
3) propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych.
§ 3. 1. Instrumentami służącymi realizacji celu Programu, o którym mowa w § 2, są:
1) zapewnienie osobom objętym Programem ulg polegających na umożliwieniu m.in. zakupu biletów wstępu
z 30% zniżką na płatne imprezy kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie oraz
z 50% zniżki na usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie,
2) stworzenie możliwości przystąpienia do Programu podmiotom prywatnym prowadzącym działalność
gospodarczą, w celu świadczenia usług rzecz objętych Programem, na określonych przez nich warunkach.
§ 4. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Rodzina 3+” będzie Karta „Rodzina 3+”.
2. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Rodzina3+” oraz jej wzór wprowadzony
zostanie w drodze zarządzenia Burmistrz Radlina.
3. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w § 3, następuje na podstawie deklaracji złożonej
przez zainteresowany podmiot.
§ 5. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie rozpropagowanie
w mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin.
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