
 

 

UCHWAŁA NR XLII/402/2013 

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia w Tomaszowie Mazowieckim programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 

pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 17 ust. 2  pkt 4  i 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckie-

go uchwala, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się na terenie Tomaszowa Mazowieckiego program działań na rzecz rodzin wielodziet-

nych pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.  

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:  

1) Programie - należy przez to rozumieć program pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”; 

2) Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, rozliczającą się z podatku dochodowego w Tomaszowie Mazowiec-

kim (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i 

więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub 

bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnospraw-

ności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; 

3) Karcie – należy przez to rozumieć „Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+”, uprawniającą jej posiadaczy 

do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez wszystkie podmioty biorące udział w Pro-

gramie. 

§ 3. 1. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego.  

2. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest Karta.  

3. Wzór karty, regulamin jej wydawania i użytkowania zostaną określone zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszo-

wie Mazowieckim. 

§ 4. Celami Programu są:  

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie pozytywnego jej wizerunku;  

2) okazanie solidarności rodzinom, które podjęły trud i związaną z nim odpowiedzialność wychowania licz-

nego potomstwa;  
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3) wzmocnienie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej;  

4) wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównywanie szans lepszego rozwoju dzieci wychowywanych 

w rodzinie wielodzietnej;  

5) zachęcanie do wspólnego spędzania czasu, w szczególności korzystając z dóbr kultury, edukacji, sportu i 

innych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego;  

6) przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 5. Program obejmuje:  

1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez uczestni-

czące w programie jednostki organizacyjne i instytucje zależne od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;  

2) wykorzystanie dostępnych Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki form promocji w celu zaangażowania 

do udziału w Programie podmiotów niepowiązanych z nią strukturalnie i kapitałowo;  

3) budowanie klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu decyzji służących rozwojowi rodziny, wpływa-

jących korzystnie na zjawiska demograficzne;  

4) podejmowanie działań mających na celu uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych przy tworzeniu i ak-

tualizacji dokumentów strategicznych;  

5) organizację cyklicznych spotkań dotyczących współpracy sektora publicznego i prywatnego w zakresie 

wsparcia rodzin wielodzietnych. 

§ 6. 1. Koordynatorem Programu jest komórka organizacyjna Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 

zajmująca się problemami społecznymi.  

2. Realizatorami zadań wymienionych w § 5 są:  

1) komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;  

2) miejskie jednostki organizacyjne, w tym m.in. szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury i ośrodki 

sportu;  

3) inne podmioty uczestniczące w programie. 

§ 7. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do podjęcia inicjatywy w celu doko-

nania zmian aktów prawa miejscowego, w tym uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, wprowa-

dzających ulgi, zwolnienia i preferencje.  

§ 8. Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, informację o realizacji 

Programu za poprzedni rok, do 30 czerwca po upływie danego roku budżetowego.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 Miejskiej Tomaszowa Maz.: 

Stanisław Stańdo 
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