UCHWAŁA NR XIV/145/11
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia programu "Rodzina na 5+"
Na podstawie art. 18 usl. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 usl.2 pkt 4 i art. 110 ust10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na wniosek grupy radnych
Rady Miejskiej w Zabrzu
Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:
§ 1.
Przyjmuje się program "Rodzina na 5+", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Zabrzu w terminie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie
z realizacji programu, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zabrzu
Marian Czochara
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/145/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 12 września 2011 r.
Program "Rodzina na 5+"
§ 1.
1. Program "Rodzina na 5+" zwany dalej Programem skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych i rodzin
zastępczych oraz podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo¬wychowawczych działających w Zabrzu.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
 "rodzinie wielodzietnej" należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Zabrze, składającą się
z rodziców (lub rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku
życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
 "rodzinie zastępczej" należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, zamieszkałą na terenie miasta Zabrze,
 "całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej" należy przez to rozumieć Dom Dziecka w Zabrzu oraz
"Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży",
 "osobach uprawnionych" należy przez to rozumieć osoby określone w ust. 1, które otrzymały kartę Programu.
3. Celem programu jest wspieranie osób wymienionych w ust. 1 poprzez:
 stworzenie i rozwijanie przeznaczonego dla nich katalogu ulg, zwolnień i rabatów oferowanych przez jednostki
miejskie, inne instytucje publiczne, a także przedsiębiorców, biorących udział w programie,
 podpisywanie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umożliwiające poprawę osobom
wymienionym w § 1 załącznika, zamieszkałym na terenie miasta Zabrze dostępności do dóbr kultury,
umożliwienie korzystania z imprez sportowych i rekreacyjnych,
 działania na rzecz wsparcia Programu przez związki komunalne, a w szczególności Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego poprzez utworzenie specjalnego miesięcznego biletu
imiennego skierowanego do uczestników Programu.
§ 2.
1. W Programie mogą uczestniczyć samorządowe jednostki organizacyjne, inne instytucje publiczne oraz
przedsiębiorcy, którzy zaoferują ulgi, zwolnienia lub rabaty przeznaczone dla osób uprawnionych.
2. Zapewnia się osobom uprawnionym, zakup biletów z 50% zniżką w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zabrzu,
Miejskim Ogrodzie Botaniczny w Zabrzu oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
3. Zapewnia się osobom uprawnionym, zakup biletów z 50% zniżką na imprezy własne organizowane przez
Muzeum Miejskie w Zabrzu, Dom Muzyki i Tańca, Teatr Nowy, Miejski Ośrodek Kultury oraz Filharmonię
Zabrzańską.
4. Zapewnia się osobom uprawnionym świadczenia o których mowa w ust. 1 wynikające z porozumień zawartych
z innym jednostkami samorządowymi dotyczącymi instytucji dla których są one organami założycielskim a w
szczególności z samorządem województwa śląskiego.
5. Zapewnia się osobom uprawnionym świadczenia o których mowa w ust. 1 wynikające z porozumień
podpisanych z przedsiębiorcami.
§ 3.
1. Potwierdzeniem uprawnień osób, o których mowa w § 1 ust. 1 , do korzystania z instrumentów przewidzianych
w niniejszym programie jest karta "Rodzina na 5+" wydawana na wniosek.
2. Karta ta jest ważna przez okres 1 roku od daty wydania
3. Kartę o której mowa w ust. 1 może otrzymać każda osoba uprawniona
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4. Z wnioskiem o wydanie karty Programu występuje rodzic, opiekun prawny lub dyrektor całodobowej placówki
opiekuńczowychowawczej od 01.10.2011 r. Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu wniosku w terminie do
miesiąca od jego złożenia.
5. Karta Programu zawiera imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej. Karta jest ważna wyłącznie
z dokumentem tożsamości, którym w przypadku osób nieletnich może być legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte
obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności opiekuna. Poza wnioskodawcą oraz jego
współmałżonkiem, karty może odebrać pełnoletnia osoba widniejąca na wniosku, lub inna osoba (z upoważnienia
wnioskodawcy).
6. W przypadku zagubienia karty Programu wnioskodawcy lub członka jego rodziny, wnioskodawca składa
oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesną prośbą wyrobienia duplikatu
7. Osoba zainteresowana otrzymaniem karty Programu zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Urząd Miasta Zabrze oraz firmy z nim współpracujące w ramach realizacji programu
"Rodzina na 5+", zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
§ 4.
Program będzie koordynowany przez wyznaczony przez Prezydenta Miasta wydział Urżędu Miejskiego w Zabrzu,
który będzie odpowiedzialny m.in. za:
a) weryfikowanie wniosków o karty "Rodzina na 5+" oraz ich wydawanie;
b) promocję i zawieranie umów w zakresie ulg adresowanych do osób uprawnionych w jednostkach oferujących
dobra kulturalne i sportowe;
c) promocję i zawieranie umów dotyczących ulg, zwolnień lub rabatów adresowanych do osób uprawnionych wśród
prywatnych przedsiębiorców;
§ 5.
W witrynach oraz punktach kasowych należących do instytucji i przedsiębiorców uczestniczących w realizacji
programu zamieszcza się naklejki potwierdzające honorowanie kart Programu.
§ 6.
Prezydent Miasta Zabrze ustali w drodze zarządzenia wzór karty "Rodzina na 5+", wzór wniosku o wydanie karty
oraz wzór naklejki.
§ 7.
System wsparcia o którym mowa w § 2 załącznika do uchwały będzie realizowany od 01.01.2012 r.
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