U C H W A Ł A NR XLII / 397 /2014
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszkowa Programu „Pruszkowski
Program Dużej Rodziny”
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013r., Dz. U. z 2013poz. 594, Dz. U. z 2013r poz.645, Dz. U. z 2013r poz1318) oraz art.17
ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. 2013 poz.182, Dz. U.
z 2013 poz.509, Dz. U. z 2013 poz. 1650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Pruszkowa program działań na rzecz dużych rodzin
zwany „Pruszkowski Program Dużej Rodziny”
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1.Dużej Rodzinie – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na
terenie Miasta Pruszkowa ( także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców ( jednego
rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczających się z podatku dochodowego w Pruszkowie
i mających troje lub więcej dzieci w wieku do 21 roku życia.
2.Pruszkowskiej Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć kartę uprawniającą
uczestników Pruszkowskiego Programu Dużej Rodziny do korzystania ze stałych,
tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez
podmioty.
§ 3.1. Pruszkowski Program Dużej Rodziny adresowany jest do rodzin wielodzietnych
zamieszkałych i rozliczających podatek dochodowy na terenie Miasta Pruszkowa.
2.Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest Pruszkowska Karta Dużej Rodziny.
3.Wzór Karty, regulamin jej wydawania i użytkowania zostaną określone zarządzeniem
Prezydenta Miasta Pruszkowa. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych
zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.
§ 4. Pruszkowski Program Dużej Rodziny ma na celu:
1) promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji;
2) poprawę warunków życia dużych rodzin;
3)zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w
dużych rodzinach.
§ 5. Cele Pruszkowskiego Programu Dużej Rodziny określone w § 4 niniejszej uchwały ,
realizowane poprzez:
1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty,
oferowanych przez uczestniczące w programie jednostki organizacyjne i instytucje zależne od
Miasta Pruszkowa;
2) promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach nie powiązanych strukturalnie i
kapitałowo z samorządem Miasta Pruszkowa a uczestniczących w Programie, oferujących
usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
3) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i
wsparcia dużych rodzin;

4) rozwój wolontariatu zaangażowanego w pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i zdolności
twórczych, sportowych, artystycznych członków dużych rodzin;
5) organizację konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych,
edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych
rodzin.
§ 6. Realizatorami zadań wymienionych w § 5 będą:
1) komórki organizacyjne Urzędu Miasta Pruszkowa;
2) miejskie jednostki organizacyjne, w tym m.in. instytucje kultury, sportu, placówki
oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) inne podmioty, które przystąpią do Programu.
§ 7. Środki niezbędne na wprowadzenie karty oraz systemu ulg i preferencji, o których mowa
w § 5 pkt1 pokrywane będą z budżetu Miasta Pruszkowa.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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