Uchwała nr LII/543/14
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Aleksandrów Łódzki programu działań na rzecz
rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz. 1318), w związku z art. 17
ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej
( Dz. U. z 2013 r., poz.182 i poz. 509 )

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Aleksandrów Łódzki program działań na rzecz

rodzin wielodzietnych pn. ,,Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny", zwany dalej
„programem”.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę ,w tym rodzinę zastępczą
zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, złożoną
z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczających się z podatku
dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu i mających na utrzymaniu troje lub
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko
uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do
pracy i samodzielnej egzystencji. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego w związku małżeńskim.
2) dziecku -należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz
dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko
znajdujące się pod opieką prawną.
§ 3. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie

gminy Aleksandrów Łódzki.
§ 4. Podstawowymi celami programu są :

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;
2) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych
wychowujących się w tych rodzinach dzieci;
3) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej;
4) poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych.
§ 5. Program obejmować będzie:

1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty,
oferowanych przez uczestniczące w programie jednostki organizacyjne Gminy
Aleksandrów Łódzki;
2) wykorzystanie dostępnych form promocji w celu zaangażowania do udziału
w programie podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą
Aleksandrów Łódzki, oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne,
sportowe i rekreacyjne;
3) budowanie klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie
decyzji służących rozwojowi rodziny;
4) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach
i działaniach podejmowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki samodzielnie, jak i we
współpracy z samorządem województwa w ramach programu „Wojewódzka Karta
Rodzin Wielodzietnych”, jak również lokalnymi organizacjami pozarządowymi;
instytucjami i pracodawcami;
5) inicjowanie badań dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych;
6) działania na rzecz rozwoju wolontariatu zaangażowanego w promowanie i wspieranie
rodzin wielodzietnych.
§ 6. Realizatorami zadań wymienionych w §5 będą:

1)

komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim zajmujące się
problematyką społeczną;
2) miejskie jednostki organizacyjne, w tym m. in. Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły
i placówki oświatowe, instytucje kultury i ośrodki sportu;
3) inne podmioty, które przystąpią do programu.
§ 7. 1.Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest

Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny.
2. Wzór Karty, regulamin jej wydawania i użytkowania zostaną określone
zarządzeniem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 8. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa

w §5 pkt 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
§ 9. Do końca stycznia każdego roku Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego przedstawi

Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z realizacji programu w roku poprzednim.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

