UCHWAŁA NR LVII/723/14
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia systemu ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Pabianic,
realizowanych na zasadach określonych w programie działań na rzecz rodzin wielodzietnych
pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Miasto Pabianice przyjmuje system ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych
z terenu Miasta Pabianic, realizowanych na zasadach określonych w programie działań na rzecz
rodzin wielodzietnych pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, zwanym dalej
Programem.
§ 2. Przyjęcie systemu ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych z terenu Miasta
Pabianic ma na celu:
1) promowanie rodziny wielodzietnej,
2) poprawę warunków życia rodziny wielodzietnej,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach
wielodzietnych,
4) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do podpisania porozumienia
z Województwem Łódzkim, na mocy którego Miasto Pabianice włączy się do realizacji
przedsięwzięcia określonego w Uchwale nr XXXIX/731/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27.08.2013 r. w sprawie: uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych
w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.
2. Ulgi i uprawnienia, o których mowa w § 1 przyznawane będą po podpisaniu
porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice.
§ 4. 1. Na mocy porozumienia, o którym mowa w § 3 rodziny wielodzietne z terenu
Miasta Pabianic będą mogły korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące
udział w Programie.
2. Wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 1 znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi.
§ 5. 1. System ulg i uprawnień, o którym mowa w § 1 obejmuje również ulgi
i uprawnienia, obowiązujące na podstawie odrębnych porozumień zawieranych przez Miasto
Pabianice z lokalnymi przedsiębiorcami oraz ulgi i uprawnienia przyznane przez jednostki
organizacyjne Miasta.
2. Wykaz ulg i uprawnień, o których mowa w ust.1, zwany dalej Wykazem, prowadzony
będzie przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego
w Pabianicach i podlegał będzie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Pabianicach oraz bieżącej aktualizacji.

§ 6. Realizatorem Programu po stronie Miasta Pabianic jest Urząd Miejski
w Pabianicach.
§ 7. Koordynatorem Programu w Mieście Pabianice jest Wydział Spraw Społecznych
i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

