
Uchwała Nr 429/XIX/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Lublin Programu „Rodzina 
Trzy Plus” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t.: Dz.U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm.: z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, 
Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, 
poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, 
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje: 

§ 1
Wprowadza się na terenie Miasta Lublin program działań na rzecz dużych 

rodzin zwany Programem „Rodzina Trzy Plus”. 

§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Karcie „Rodzina Trzy Plus” - należy przez to rozumieć kartę 

uprawniającą uczestników Programu „Rodzina Trzy Plus” do korzystania 
ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz 
zwolnień oferowanych przez podmioty, 

2) dużej rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod 
wspólnym adresem na terenie Miasta Lublin, składającą się 
z rodziców/rodzica, posiadającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci 
w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia 
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką 
rodzica. 

§ 3
1. Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie 

Miasta Lublin. 
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2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Rodzina Trzy Plus” przez duże 
rodziny będzie Karta „Rodzina Trzy Plus”. 

3. Logo Programu „Rodzina Trzy Plus”, regulamin przyznawania, wydawania 
i korzystania z Karty „Rodzina Trzy Plus” oraz jej wzór wprowadzony 
zostanie w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin. 

§ 4
Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd 

Miasta Lublin i ma na celu: 
1) promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, 
2) poprawę warunków życia dużych rodzin, 
3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży 

wychowującej się w dużych rodzinach, 
4) wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego 

wizerunku. 

§ 5
Cele Programu „Rodzina Trzy Plus” określone w § 4 niniejszej uchwały 

będą realizowane poprzez: 
1) zwiększanie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu 

i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje 
kultury Miasta Lublin, 

2) promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach nie powiązanych 
strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin oferujących usługi 
i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne, 

3) uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach 
strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez 
samorząd Miasta Lublin we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami i pracodawcami, 

4) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu 
korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny, 

5) organizację konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, 
wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form promocji 
upowszechniających problematykę dużych rodzin, 

6) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji 
promocji i wsparcia dużych rodzin, 

7) rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój 
zainteresowań i zdolności twórczych, sportowych, artystycznych oraz 
lingwistycznych członków dużych rodzin. 
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§ 6
Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, o których mowa w § 

4 niniejszej uchwały będzie zapewnienie dużym rodzinom ulg polegających na 
umożliwianiu m.in. zakupu biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne 
i sportowe organizowane przez instytucje miejskie (bezpłatnie lub ulgowo) 
oraz umożliwienie ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez 
podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta 
Lublin. 

§ 7
Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie 

rozpropagowanie idei Programu w mediach oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Lublin. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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