
UCHWAŁA NR XLIV/401/14
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednol. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Przyjąć Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy 
Siewierz w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu

mgr Barbara Bochenek



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/401/14

Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Program działań wspierających rodziny wielodzietne
zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Siewierz

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Rada Miejska w Siewierzu uznając za priorytetowe działania na rzecz rodzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, wprowadza Program działań wspierających rodziny wielodzietne 
zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Siewierz, zwany dalej Programem.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą 
pod wspólnym adresem na terenie Miasta i Gminy Siewierz, składającą się z rodziców (rodzica) lub 
opiekunów (opiekuna) lub rodziny zastępczej oraz co najmniej trojga dzieci pozostających na ich utrzymaniu 
do czasu ukończenia przez te dzieci 18 roku życia, w przypadku dziecka, które podejmie naukę w szkole lub 
szkole wyższej – do czasu ukończenia 25 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

§ 2. Program ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kreowanie jej pozytywnego wizerunku,

2) wspieranie rodzin wielodzietnych w realizowaniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,

3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych,

4) wzmacnianie funkcji rodziny w środowisku lokalnym i poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych.

§ 3. Program obejmuje swoim zakresem w szczególności:

1) budowanie w społeczności lokalnej klimatu przyjaznego rodzinom wielodzietnym,

2) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach rozwoju, programach i innych 
działaniach, podejmowanych przez gminę,

3) wprowadzenie systemu ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy i instytucje 
gminne,

4) wykorzystanie dostępnych w gminie form promocji w celu zaangażowania do udziału w programie 
innych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowych przedsiębiorców i firm oferujących 
zakup usług i towarów oraz świadczących usługi.

§ 4. Adresaci programu.

1) Program jest adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

2) Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla członków rodzin wielodzietnych zostanie podany do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożony do wglądu w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Siewierzu oraz opublikowany w „Kurierze Siewierskim”.

§ 5. Realizatorzy programu:

1) jednostki organizacyjne gminy,

2) komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, których zakres działania dotyczy problemów 
społecznych,

3) inne podmioty, które przystąpią do programu.



§ 6. Koordynacja realizacji programu i sprawozdawczość.

1) jednostką koordynującą realizację programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu.

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu przedstawi Radzie Miejskiej informacje o realizacji programu 
za poprzedni rok w terminie do 31 marca po upływie danego roku budżetowego.




