Uchwała Nr LIX / 463 / 2010
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+
i rodziny zastępczej” na terenie Gminy Miasto Łowicz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 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, Nr 167, poz. 1759
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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, Nr 28, poz. 146) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.
10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527) oraz z art. 15a ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, Nr 222, poz.
1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192 poz. 1378,
Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872, Nr 138, poz. 875,
Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2009 r. Nr 219,
poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1 Przyjmuje się Program „ Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny
zastępczej” na terenie Gminy Miasto Łowicz.
§2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, zamieszkującą
w Łowiczu, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku
życia lub do 24 roku życia jeśli kontynuują naukę,
2) rodzinie wielodzietnej, której przysługuje zasiłek rodzinny – należy przez to
rozumieć rodzinę, zamieszkująca w Łowiczu, uprawnioną do zasiłku rodzinnego
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
mającą na utrzymaniu czworo i więcej dzieci mających prawo do zasiłku
rodzinnego,
3) rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad
dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkującej
w Łowiczu,
4) 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. Do członków rodziny nie zalicza się
dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
5) dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – należy przez to
rozumieć dodatek, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych,
6) dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - należy
przez to rozumieć dodatek, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
2.Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 z zastrzeżeniem, że zwiększone dodatki z tytułu
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego kierowane są do rodzin wielodzietnych, którym
przysługuje zasiłek rodzinny.
§3 Celami programu są:
1) wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin
zastępczych,
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
3) ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr
kultury, sportu i rozrywki.
§4.1. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w §3
są:
1) podniesienie, dla rodziny wielodzietnej, której przysługuje zasiłek rodzinny,
o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2, kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o kwotę 50 zł na czwarte i następne
dziecko,
2) podniesienie, dla rodziny wielodzietnej, której przysługuje zasiłek rodzinny,
o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2, kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o kwotę 50 zł,
3) zapewnienie rodzinom wielodzietnym, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz rodzinom zastępczym, o których mowa §2 ust. 1 pkt 3, ulgi polegającej na
umożliwieniu zakupu biletów wstępu na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łowiczu z 50% zniżką,
4) zapewnienie rodzinom wielodzietnym, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
rodzinom zastępczym, o których mowa §2 ust. 1 pkt 3, ulgi polegającej na
umożliwieniu zakupu biletów wstępu do kina w Łowickim Ośrodku Kultury z 50 %
zniżką,
5) zapewnienie rodzinom wielodzietnym, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
rodzinom zastępczym, o których mowa §2 ust. 1 pkt 3, ulgi polegającej na
umożliwieniu zakupu biletów upoważniających do przejazdu autobusami
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu z 50% zniżką.

2. Środki na realizację instrumentów, o których mowa w ust. 1 pokrywane są
z budżetu Gminy Miasto Łowicz przy czym dodatki do zasiłku rodzinnego, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 będą wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łowiczu.
3.Burmistrz Miasta Łowicza przedstawi Radzie Miejskiej w Łowiczu
informację o realizacji programu za poprzedni rok, do 31 marca po upływie danego
roku budżetowego.
§5.1.Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których
mowa w §4 pkt 3, 4 i 5 niniejszego programu, wprowadza się kartę „Duża Rodzina 3+
i rodzina zastępcza”.
2. Kartę „Duża Rodzina 3+ i rodzina zastępcza” będzie otrzymywał każdy
członek rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej, na podstawie złożonego wniosku,
począwszy od 1 lipca 2010 r.
3. Wzór karty „Duża Rodzina 3+ i rodzina zastępcza”, wzór wniosku, o którym
mowa w ust.2 oraz procedurę ich wydawania określi Burmistrz Miasta Łowicza
w drodze zarządzenia.
§6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa

UZASADNIENIE
Polityka prorodzinna zajmuje ważne miejsce we wszelkich działaniach
społecznych Łowicza. Proponowane rozwiązania mają na celu wzmocnienie funkcji
rodziny, kondycji finansowej rodziny wielodzietnej jak również ułatwienie członkom
rodzin wielodzietnych i rodzi zastępczych dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.
Zgodnie z informacją z ostatniego spisu ludności w Łowiczu mieszka 561
rodzin z co najmniej trójką dzieci w wieku do 24 lat, w tym :
- 447 rodzin z trójką dzieci,
- 114 rodzin z czwórką dzieci i więcej.
Wśród 114 rodzin z czwórką dzieci i więcej 50 dzieci jest uprawnionych do
dodatku z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej i 7 dzieci do dodatku z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Z informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
wynika, że na terenie Łowicza funkcjonuje 46 rodzin zastępczych, w których
przebywa 66 dzieci.
Pomocą finansową polegającą na wypłacaniu zwiększonych dodatków do zasiłku
rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego objęte zostaną tylko rodziny uprawnione do
zasiłku rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych i mające na utrzymaniu czworo i więcej dzieci. W związku z powyższym
w celu prawidłowej realizacji zapisów Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+
i rodziny zastępczej ”, zajdzie potrzeba zwiększenia budżetu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łowiczu na 2010 r. o kwotę 17. 100 zł.
Zastosowanie 50% ulgi przy zakupie biletów na obiekty Ośrodka Sportu
i Rekreacji jak również do kina w Łowickim Ośrodku Kultury pozytywnie wpłynie na
dostęp rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych do dóbr kultury, sportu i rozrywki,
jak również może poprzez zwiększoną frekwencję pozytywnie wpłynąć na dochody
tych jednostek.

