
UCHWAŁA NR XLII/373/2013
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 20 czerwca 2013 roku

zmieniejąca uchwałę Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Płońska programu "RODZINA 5+"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 
182) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 
terenie miasta Płońska programu "Rodzina 5+" § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 3 uchwały są: 

1) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej dostępu do oferty kina w MCK w Płońsku poprzez stosowanie 
50% zniżki od obowiązującej ceny biletów; 

2) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach (50% zniżki od 
obowiązujących cen biletów) z pływalni miejskiej, hali sportowej, lodowiska, skateparku w Płońsku; 

3) zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej 50% ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na 
płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miejskie instytucje kultury i sportu; 

4) ustanowienie zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko pod 
warunkiem zbierania odpadów w sposób selektywny; 

5) zawieranie z podmiotami prowadzącymi na terenie miasta Płońska działalność gospodarczą porozumień 
w sprawie udziału w programie „Rodzina 5+” przewidujących inne ulgi skierowane do rodzin wielodzietnych 
i rodzin zastępczych.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2013 r. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/373/2013

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 20 czerwca 2013 roku

zmieniejącej uchwałę Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Płońska programu "RODZINA 5+"

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Konstytucji, "państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro 
rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają 
prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych."

Podstawowym celem wprowadzenia programu "Rodzina 5+" na terenie miasta Płońska jest promowanie modelu 
rodziny wielodzietniej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. Program przyczynia się również do 
zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych oraz do 
przeciwdziałania niekorzystnej sytuacji demograficznej w Płońsku. 

Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Płońska programu „Rodzina 5+" polega na 
wprowadzeniu dodatkowego instrumentu umożliwiającego realizację celów programu, tj. ustanowienie zwolnień 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko pod warunkiem zbierania odpadów 
w sposób selektywny. 

Zmiana wpisuje się w aktywną politykę prorodzinną i proekologiczną miasta Płońsk. 
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