UCHWAŁA NR XXXI/305/13
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program „Rodzinny Mińsk”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z tym, że przepisy § 5 załącznika do uchwały stosuje się od
dnia 1 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta
mgr Dariusz Kulma
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/305/13
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Program "Rodzinny Mińsk"
§ 1. 1. Uznaje się za ważne działania na rzecz mińskich rodzin wielodzietnych.
2. W obliczu narastającego niżu demograficznego wprowadza się do realizacji Program „Rodzinny
Mińsk”, zwany dalej Programem.
3. Rada Miasta wprowadza Program, mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają
w wychowanie następnych pokoleń mieszkańców Miasta.
§ 2. Program dotyczy mińskich rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych), zamieszkałych
w Mińsku Mazowieckim, bądź wskazujących w zeznaniu podatkowym Miasto Mińsk Mazowiecki jako
miejsce zamieszkania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od
ich sytuacji materialnej.
§ 3. 1. Celami programu są:
1) tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej;
2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku;
3) wzmacnianie rodziny wielodzietnej i przeciwdziałanie jej wykluczeniu;
4) wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;
5) uwzględnianie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako priorytetowej
w działaniach władz Miasta;
6) propagowanie informacji o ofercie usług dla rodzin wielodzietnych.
2. Uznaje się za zasadne stworzenie nowych rozwiązań i instrumentów wspierających realizację
Programu takich, jak:
1) wprowadzenie przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Mińskiej Karty Dużej Rodziny. Zasady
wydawania, sposób korzystania oraz wzór Mińskiej Karty Dużej Rodziny Burmistrz Miasta określi
w trybie zarządzenia;
2) powołanie przez Burmistrza Miasta Mińskiej Rady Dużej Rodziny;
3) zorganizowanie corocznie przez Burmistrza Miasta Mińskiego Dnia Rodziny;
4) uwzględnianie wartości oraz rozeznanych i zdiagnozowanych potrzeb rodzin wielodzietnych
w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
5) współpracę ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin
wielodzietnych;
6) rozwój wolontariatu zaangażowanego w promocję i wspieranie rodzin wielodzietnych, w szczególności
w zakresie pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań i zdolności twórczych, artystycznych, sportowych
i innych;
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi
podmiotami przy realizacji Programu.
3. Projekty uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta o charakterze prorodzinnym mogą być
poddawane konsultacjom z Mińską Radą Dużej Rodziny.
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§ 4. Realizując cele wymienione w § 3. Miasto Mińsk Mazowiecki podejmuje prorodzinne działania
w szczególności w takich dziedzinach jak:
1) edukacja, kultura, sport;
2) gospodarka komunalna;
3) zabezpieczenie społeczne;
4) promocja modelu rodziny wielodzietnej.
§ 5. 1. Wprowadza się dla członków rodzin wielodzietnych niżej określony katalog ulg:
1) w wysokości 50%:
a) ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury
w Mińsku Mazowieckim;
b) ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mińsku Mazowieckim;
c) ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy i zajęcia organizowane przez Muzeum Ziemi
Mińskiej;
d) ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Mińsku Mazowieckim;
2) w wysokości 25% w opłacie za świadczenia miejskich (samorządowych) przedszkoli w zakresie
przekraczającym podstawę programową. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco opłaty za
świadczenia przedszkola miejskiego w zakresie przekraczającym podstawę programową.
2. Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną uregulowane odrębną uchwałą.
3. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg jest Mińska Karta Dużej Rodziny.
§ 6. Podmiotami wdrażającymi Program będą w szczególności:
1) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki;
2) miejskie jednostki organizacyjne,
3) inne podmioty i instytucje, które wyrażą wolę uczestniczenia w Programie.
§ 7. 1. Przedsiębiorcy i instytucje, nie będące miejskimi jednostkami organizacyjnymi działające na
terenie miasta Mińsk Mazowiecki mogą przystąpić do realizacji Programu wypełniając uprzednio deklarację,
w której określą zakres i wysokość proponowanych ulg. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Programu.
2. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programu oraz o zakresie i wysokości ulg
stosowanych przez nie dla członków rodzin wielodzietnych będzie publikowana na stronnie internetowej
Miasta oraz w gazecie samorządowej MIM.
§ 8. Środki na realizację Programu pokrywane będą z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki,
z zastrzeżeniem § 7.
§ 9. 1. Program będzie systematycznie monitorowany w celu dokonywania oceny procesu jego realizacji.
2. Burmistrz Miasta corocznie przedłoży Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu w terminie
do 30 kwietnia roku następnego.
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Załącznik do Programu
„Rodzinny Mińsk”
Deklaracja przystąpienia do Programu „Rodzinny Mińsk”
……………………………………………………………………............................................
(nazwa)
……………………………………………………………………............................................
(adres podmiotu lub innej instytucji)
……………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………............................................
(nr telefonu)
……………………………………………………………………............................................
(NIP)
Deklaruję przystąpienie do Programu „Rodzinny Mińsk” i przyznaję członkom rodziny
wielodzietnej następujące usługi i towary ze zniżką:

Nazwa usługi (towaru)

jednostka miary

% zniżki

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej
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