
UCHWAŁA NR XLI/455/14
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia w gminie Miasto Puławy programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Duża 
Puławska Rodzina”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się na terenie Miasta Puławy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Duża Puławska 
Rodzina” stanowiący ofertę ulg, zwolnień i preferencji realizowanych na rzecz dużych rodzin. 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Duża Puławska 
Rodzina”. 

2) Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę stale zamieszkującą oraz zameldowaną na pobyt 
stały lub czasowy w Puławach składającą się z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz co 
najmniej trojga dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 
studiuje, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Ograniczenia wiekowego nie stosuje się 
w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej 
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. 

3) Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć Kartę Duża Puławska Rodzina uprawniającą jej posiadacza 
do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie.

§ 3. 

Wprowadzenie niniejszego program ma na celu: 

1) Promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. 

2) Wzmacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin wielodzietnych 
i wielopokoleniowych. 

3) Zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 4. 

Cele Programu realizuje się poprzez: 

a) promocję modelu rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej (z uwzględnieniem mediów lokalnych 
i regionalnych). 

b) organizację miejskich kampanii promujących rodziny. 

c) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji, 
wspierającego rozwój rodziny. 

d) współpracę wszystkich realizatorów programu.

§ 5. 

1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Puławy. 
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2.  W Programie mogą uczestniczyć rodziny wielodzietne, niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez 
rodzinę.

§ 6. 

Program obejmować będzie wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez 
uczestniczące w programie jednostki organizacyjne Miasta Puławy w następujących zakresach: 

a) oświaty i wychowania – całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt czwartego i następnego dziecka 
w przedszkolu i żłobku, ulgi za drugie i trzecie dziecko z rodziny (na zasadach określonych w odrębnej 
uchwale); 

b) transportu miejskiego: ulga dla rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych posiadających bilet 
elektroniczny imienny, uczestniczących w Programie w odpłatności za przejazdy autobusami Miejskiego 
Zakładu Komunikacji - Puławy w granicach miasta (na zasadach określonych w odrębnej uchwale); 

c) gospodarki komunalnej: obniżona opłata za odbiór nieczystości z wieloosobowych gospodarstw domowych – 
z gospodarstw liczących co najmniej 5 osób (na zasadach określonych w odrębnej uchwale). 

d) sportu i rekreacji: zniżka w opłacie za korzystanie z pływalni krytej i parku wodnego Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – bilet ulgowy jednorazowy dla rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych 
uczestniczących w Programie.

§ 7. 

1. Partnerami Programu są miejskie jednostki organizacyjne, o których mowa w §6 chwały, oraz inne 
podmioty, które przystąpią do programu. 

2.  Podmioty przystępujące do programu stosują uzgodniony system ulg i preferencji podczas świadczenia 
usług na rzecz adresatów programu. 

3.  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu mogą zgłosić swe uczestnictwo w każdym czasie. 

4. Wykaz Partnerów Programu „Duża Puławska Rodzina” zostanie udostępniony na miejskiej stronie 
internetowej www.um.pulawy.pl i na bieżąco będzie aktualizowany. 

5.  Partnerzy Programu mają prawo do używania tytułu „Partner Programu Duża Puławska Rodzina”. 

6.  Zasady przystępowania do programu podmiotów, o których mowa w ust. 2 określi Prezydent Miasta 
w drodze Zarządzenia.

§ 8. 

1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów objętych niniejszą uchwałą jest karta Duża 
Puławska Rodzina - indywidualna karta wydana każdemu członkowi rodziny uprawniająca do ulg zwolnień 
i preferencji oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie. 

2.  Wzór karty, zasady jej wydawania i użytkowania określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.

§ 9. 

Środki na realizację Programu będą w każdym roku jego funkcjonowania zabezpieczone w budżecie miasta 
Puławy na dany rok. 

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. 
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§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Puławy

Zbigniew Śliwiński
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