KADA I V T I E j S ~ L ~
BY

%,ocdzi
UCHWALA NR LXIVl1356113
RADY MIEJSKIEJ W LODZI
z dnia 12 czenvca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Lodzi programu dzialan na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwg ,,L6dzka Karta Duiej Rodziny".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Rada Miejska w todzi
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Wprowadza sic na terenie todzi program dziatari na rzecz rodzin wielodzietnych

pn. ,,Lddzka Karta Duzej Rodziny".

1)
2)

3)

fj 2. IlekroC w uchwale mowa jest o:
programie - nalezy przez to rozumied program pn. ,,Lbdzka Karta Duzej Rodziny";
rodzinie wielodzietnej - nalezy przez to rozumied rodzinc zamieszkalq pod wspdlnym
adresem w Lodzi, ziozonq z rodzic6w (rodzica) lub opiekundw (opiekuna),
rozliczajqcych siq z podatku dochodowego w Lodzi i majqcych na utrzymaniu troje
lub wiecej dzieci w wieku do 18 roku iycia lub do 25 roku zycia w przypadku gdy
dziecko uczy sielstudiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadajqcych
orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnoici bqdi calkowitej niezdolnoici
do pracy i samodzielnej egzystencji;
Karcie - nalezy przez to rozumieC Lddzkq Karte Duiej Rodziny, uprawniajqcq
jej posiadaczy do korzystania z ulg, zwolnien i preferencji oferowanych przez
uczestniczqce w programie podmioty.
§ 3.1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkalych na terenie

Lodzi.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta.
3. Wzdr Karty, regulamin jej wydawania i uiytkowania zostanq okreilone zarzqdzeniem
Prezydenta Miasta Lodzi. Katalog ulg, zwolnien i preferencji dla rodzin wielodzietnych
zostanie podany do publicznej wiadomoSci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miasta Lodzi.

1)
2)
3)
1)

fj 4. Podstawowymi celami programu s q
promowanie modelu rodziny wielodzietnej i ksztaltowaniejej pozytywnego wizerunku;
wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiekszenie szans rozwojowych i zyciowych
wychowujqcych sie w tych rodzinach dzieci;
przeciwdzialanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Lodzi.
fj 5. Program obejmowad bedzie:
wprowadzenie systemu ulg, zwolnieh i preferencji objetych katalogiem Karty,
oferowanych przez uczestniczqce w programie jednostki organizacyjne i instytucje
zaleine od Miasta Lodzi;

2)
3)
4)
5)
6)
7)

wykorzystanie dostqpnych Miastu t o d z form promocji w celu zaangazowania do udzialu
w programie podmiot6w niepowiqzanych strukturalnie i kapitalowo z Miastem,
oferujqcych uslugi i zakup towarow oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
budowanie klimatu lokalnego sprzyjajqcego podejmowaniu korzystnych demograficznie
decyzji sluzqcych rozwojowi rodziny;
uwzglednianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach
i dzialaniach podejmowanych przez Miasto L6di samodzielnie, jak i we wspblpracy
z organizacjami pozarzqdowymi, instytucjami i pracodawcami;
powolanie zespolu ds. rodzin wielodzietnych;
inicjowanie badari dotyczqcych sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych;
dzialania na rzecz rozwoju wolontariatu zaangazowanego w promowanie i wspieranie
rodzin wielodzietnych.

5 6. Realizatorami zadafi wymienionych w tj 5 bedq:
1)
2)
3)

kom6rki organizacyjne Urzedu Miasta Lodzi zajmujqce siq problematykq spolecznsl;
miejskie jednostki organizacyjne, w tym m. in. szkoly i plac6wki oiwiatowe, instytucje
kultury i oirodki sportu;
inne podmioty, ktdre przystqpiq do programu.

5 7. Zobowiqzuje sic Prezydenta Miasta Lodzi do podjqcia inicjatywy w celu dokonania
m i a n aktbw prawa miejscowego, w tym uchwal Rady Miejskiej w Lodzi, wprowadzajqcych
ulgi, zwolnienia i preferencje, o ktbrych mowa w 5 5 pkt 1 oraz przedstawienia wynik6w prac
Radzie Miejskiej do dnia 15 wrzeinia 2013 r.
5 8. Do 30 czerwca kazdego roku Prezydent Miasta Lodzi przedstawi Radzie Miejskiej
w Lodzi rocme sprawozdanie z realizacji programu.

5 9. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi.
5 10. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

