
UCHWAŁA Nr 625/XXIV/2012 
Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 22.08.2012 
 
 

w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr 392/ XVI /2011 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie programu działań 
wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno 

oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku. 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust 10 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze 
zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 

W Uchwale Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie 
programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy 
Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku: 
1. W programie działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie 
Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku 
stanowiącym załącznik do w/w Uchwały § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie: 
„KDR będzie wydawane na podstawie wniosku rodzica / opiekuna prawnego w Kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
programu.” 
2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
29.12.2011 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe 
na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku 
otrzymuje brzmienie: 

„Piaseczno …………………. 
……………………………………………. 
(IMIĘ I NAZWISKO) 
…………………………………………….. 
(adres) 
…………………………………………..… 
…………………………………………….. 
(seria i numer dowodu osobistego) 
 
 

W N I O S E K 
o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY 

 
Wnoszę o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY. Oświadczam, ze moja rodzina 
składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wskazanym 
adresem: 



1. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy) 

2. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

3. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

4. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

5. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

6. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

7. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

8. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

9. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

10. …………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 
 

…………………………… 
(data i podpis) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o 
wydanie karty DUŻEJ RODZINY, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez podmioty 
uprawnione do realizacji programu. 

…………….………………………………. 
DATA, CZYTELNY PODPIS 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA). 

 
Ja niżej podpisany (a) 
.................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zamieszkały (a) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
seria i numer dowodu osobistego ............................................................................................................... 
PESEL ........................................................................................................................................................ 



 
Pouczono o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 poz. 553) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy* 
 
** pouczenie 
……………………………........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Oświadczenie niniejsze zostało wnoszącemu odczytane. 
 
Miejscowość ................................................... 
Data .............................................................. 
 
……….................................................................            ……………………………………………….. 
        podpis osoby przyjmującej oświadczenie                    podpis osoby składającej oświadczenie 
 
*Art. 233 
§ 1 - Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
§ 2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych 
uprawnień uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od 
niego przyrzeczenie. 
** pouczenie – składający oświadczenie zobowiązany jest do własnoręcznego zawarcia w nim 
klauzuli treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia””  
 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

 Celem usprawnienia organizacji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zasadne jest by         
w miejsce dotychczasowej jednostki Urzędu, Punktu Obsługi Klienta w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, wydawaniem Kart zajęła się Kancelaria Urzędu. Jednocześnie z uwagi na 
zmiany dokonane w przepisach prawa w tym w kodeksie postępowania administracyjnego 
przepisami ustawy  z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.) konieczne było 
dostosowanie wzoru wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny do tych zmian. 
 
 
 
 


