APEL BURMISTRZA MIASTA DO PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo
Polityka prorodzinna zajmuje ważne miejsce w działaniach społecznych władz
miasta Łowicza. Jej wynikiem jest przyjęty przez Radę Miejską w Łowiczu, 27 maja
2010 roku, „Program Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodzin Zastępczych”.
Zgodnie z informacją z ostatniego spisu ludności w Łowiczu mieszka 561 rodzin z co
najmniej trojgiem dzieci w wieku do 24 lat, w tym:
- 447 rodzin z trojgiem dzieci,
- 114 rodzin z czworgiem dzieci i więcej.
Dotychczas wydaliśmy 818 kart uprawniających do:
- zwiększonych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka
w rodzinie wielodzietnej oraz kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego,
- 50 proc. ulgi przy zakupie biletu MZK,
- 50 proc. ulgi przy opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu,
- 50 proc. ulgi przy zakupie biletów na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji jak
również do kina w Łowickim Ośrodku Kultury.
Wszystkie zaproponowane rozwiązania mają na celu wzmocnienie funkcji
rodziny jak również kondycji finansowej rodziny wielodzietnej. Niemniej jednak
możliwości wsparcia rodzin wielodzietnych przez jednostkę samorządu terytorialnego
są ograniczone prawem.
Dlatego też, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o przystąpienie
do „Programu Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodzin Zastępczych”. Dzięki
temu będziemy mogli wspólnie rozszerzyć ofertę wzmacniającą kondycję
łowickiej rodziny wielodzietnej.
Z wielką przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że już odnotowaliśmy
pierwszą propozycję współpracy w ramach „Programu Łowicka Karta Dużej Rodziny
3+ i Rodzin Zastępczych”, którą złożyła nam właścicielka sklepu odzieżowego
Łowicka Tradycja, Pani Ewa Dałek-Trudnowska, oferując posiadaczom karty 20 proc.
rabat na cały swój asortyment.
Dziękuję Pani Ewie za ten wspaniały gest i liczę, że Państwo również
rozumiecie potrzeby rodziny wielodzietnej i podobnie jak Pani Ewa przystąpicie
do programu.
Zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Łowiczu w dniu 6 kwietnia, o godz.17.00.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta
Krzysztof Jan Kaliński

