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l i m Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana na Sesji Rady Miasta Zgierza 

w dniu 28 lutego 2013 roku, dotyczącą propozycji opracowania i wdrożenia 

w Gminie Miasto Zgierz programu „ rodzina 3+ „, uprzejmie informuje, co następuje: 

Program wsparcia dla rodzin wielodzietnych, postulowany m.in. przez Związek 

Dużych Rodzin 3 plus, to działania mające na celu szerokie wsparc ie ww. rodzin na wielu 

płaszczyznach. Założenia programowe mają zachęcać młodych Polaków do posiadania 

dzieci, promować i wzmacniać pozycję rodzin wielodzietnych, zwiększać i wyrównywać 

szanse rozwojowe, obejmować systemem wsparcia polegającym na ułatwionym dostępie 

do oferty kulturalnej, sportowej oraz miejskiej ( np. zniżki i rabaty na korzystanie 

z komunikacj i miejskiej, bibliotek, muzeów, obiektów sportowych ). Program zakłada 

nawiązywanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy włączając się 

do programu, zaoferują rodzinom wielodzietnym preferencyjne warunki do skorzystania 

ze świadczonych usług. 

Zakres działań w ramach programu jest ustalany indywidualnie w każdej gminie 

i wymaga uchwały organu stanowiącego gminy wprowadzającą program jako odrębne 

działanie lub część już istniejących systemów wspierania rodzin. 

W większości przypadków, jest zbl iżony i polega na opracowaniu programu, dzięki 

któremu rodziny spełniające określone kryteria otrzymują specjalny dokument tzw. Kartę 

Dużej Rodziny, uprawniającą do korzystania z przygotowanej oferty zniżek i ulg na terenie 

danej gminy. 

Jak już wspomnia łam, program wspierania rodzin wielodzietnych obejmuje 

w różnym zakresie i wysokości zniżki i rabaty na korzystanie z oferty miejskiej m.in.: zniżki 

na korzystanie z komunikacji miejskiej lub utworzenie specjalnych biletów, zniżki 
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na korzystanie z oferty placówek kulturalnych i sportowych, ulgi w opłatach za żłobek 

i przedszkole itp. 

Istotnym elementem Programu są porozumienia zawierane z przedsiębiorcami, 

włączającymi się w realizacje działań na rzecz zaspokojenia potrzeb rodzin wielodzietnych 

w zakresie oferowanych przez nich zniżek na świadczone usługi. 

Koszty wprowadzenia i funkcjonowania programu są określane przez odpowiednie 

jednostki organizacyjne gmin. Prowadzona jest promocja działań wśród mieszkańców 

a także nadzór i monitoring programu, także z punktu widzenia poszukiwania nowych 

możliwości działań. 

Odnosząc się do postulowanego przez Pana Radnego wprowadzenia w naszym 

mieście programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych, informuję, że taką możl iwość 

można rozważyć, lecz po ustaleniu i przyjęciu szczegółowych założeń programowych 

dotyczących kryteriów opisujących rodziny biorące udział w programie, zasady 

udzielanego wsparcia, okres przyznawania ulg i podmioty w nim uczestniczące oraz 

po przeprowadzeniu bardzo dokładnej analizy możliwości budżetowych, ze względu 

na obciążenia budżetu miasta wynikające z wdrożenia programu. 

Niezbędnym wydaje się także pozyskanie i ustalenie listy podmiotów 

przystępujących do programu i zadeklarowanych, oferowanych rodzinom zniżek i ulg. 

Ponieważ w programie będą uczestniczyć jednostki organizacyjne miasta, których 

budżety stanowią części budżetu miasta Zgierza, realizację przedmiotowego programu 

należałoby precyzyjnie zaplanować. 

Obecnie nie mogę jednoznacznie stwierdzić, czy możl iwe będzie uruchomienie 

nawet częściowej realizacji programu „ rodzina 3+" jeszcze w tym roku, ze względu 

na powszechnie znany stan budżetu naszego miasta. 

Mogę jedynie zadeklarować rozpoczęcie prac anali tycznych związanych z ustaleniem 

założeń programowych i analizą możl iwości f inansowych takiego przedsięwzięcia. 

Planuję powołać zespół ds. opracowania zgierskiego programu wsparcia rodzin 

wielodzietnych i mam nadzieję, że jako inicjator i pomysłodawca tej idei będzie Pan 

aktywnie uczestniczył w tych działaniach a nawet przewodniczył pracom tego Zespołu. 


