
UCHWAŁA NR 326/XIX/2020 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina” 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć na terenie Miasta Rybnika Program „Duża Rodzina”, w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Wojciech Kiljańczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 326/XIX/2020 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

Program „Duża Rodzina” 

§ 1. 1. Program „Duża Rodzina”, zwany dalej „Programem”, skierowany jest do rodzin wielodzietnych. 

2. Prawo do korzystania z Programu przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, posiadającemu Kartę Dużej 
Rodziny, przyznaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.) i zamieszkałemu na terenie Rybnika. 

§ 2. 1. Celem Programu jest: 

1) wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie im dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr 
i usług; 

2) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych; 

3) poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych; 

4) propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. 

2. Cele Programu realizowane będą poprzez: 

1) wprowadzenie ulg dla członków rodzin wielodzietnych udzielanych przez jednostki organizacyjne Miasta 
Rybnika i instytucje kultury, których organizatorem jest Miasto Rybnik; 

2) wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych udzielanych przez inne podmioty oraz przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą; 

3) dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł na każdego  uprawnionego 
do korzystania z Programu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Dopłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, przysługuje uprawnionemu do korzystania z Programu, który: 

1) nie posiada zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy jest osobą 
zobowiązaną do uiszczania tej opłaty; 

2) zamieszkuje wspólnie z osobą (osobami), która (które) nie posiada (nie posiadają) zaległości z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będąc zobowiązaną (zobowiązanymi) do uiszczania tej opłaty. 

4. Dopłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje uprawnionym do korzystania z Programu: 

1) posiadającym prawo do dodatku mieszkaniowego lub zamieszkującym wspólnie z osobą posiadającą prawo 
do dodatku mieszkaniowego; 

2) tworzącym rodzinę zastępczą zawodową i ich małżonkom, a także dzieciom umieszczonym w pieczy 
tej rodziny i osobom przebywającym w tej rodzinie zastępczej umieszczonym w pieczy tej rodziny 
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

5. Dopłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wypłacana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 3. 1. Przystąpienie do Programu podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, następuje na podstawie 
deklaracji złożonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25. 

2. Potwierdzeniem możliwości skorzystania z ulg, dla uprawnionych zgodnie z Programem, są informacje 
umieszczane w witrynach lub przy wejściach do obiektów podmiotów uczestniczących w Programie.
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