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 UCHWAŁA 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) 
Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje: 
 
Podstawą podjęcia niniejszych uchwały jest odwołanie się do wartości jaką jest rodzina oraz 
uznanie pozytywnego wpływu jaki wnoszą duże rodziny - czyli takie, które posiadają trójkę i 
więcej dzieci – w rozwój gospodarczy i społeczny gminy. 
Jednym z głównych celów podejmowanych działań jest ułatwienie dużym rodzinom dostępu 
do gminnych zasobów kultury i sportu oraz jednocześnie kształtowanie pozytywnego 
wizerunku gminy Piaseczno jako przyjaznej rodzinie.  
 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie 
Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku. Program 
zawiera założenia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Polska należy do państw o najmniejszym wskaźniku dzietności w Europie. 
Prawidłowa zastępowalność pokoleń po raz ostatni miała miejsce w 1988 roku. Specjaliści z 
dziedziny socjologii, demografii i ekonomii formułują bardzo niekorzystne prognozy 
demograficzne na najbliższe dziesięciolecia. Efektem zmniejszającej się systematycznie 
liczby ludności będzie w pierwszej kolejności bankructwo systemu emerytalnego oraz regres 
ekonomiczny i społeczny. Są to bardzo poważne zagrożenia dla naszego społeczeństwa. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wielodzietność była uważana za normę społeczną 
obecnie rodziny posiadające więcej niż troje dzieci w odbiorze społecznym są często 
traktowane jako odstępstwo od standardu rodziny 2+1 lub 2+2, a często wręcz traktowana jest 
jako rodzina patologiczna.  

Gmina Piaseczno kierując się chęcią pomocy w procesie wychowawczym dzieci i 
młodzieży, wspierając realizację funkcji rodziny wielodzietnej, a także dążąc do zmiany 
niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią, podejmuje 
uchwałę podejmującą działania wspierające rodziny wielodzietne poprzez wydawanie Kart 
DUŻEJ RODZINY, dla rodzin posiadających 3 i więcej dzieci. Karta umożliwia rodzinom 
korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do której - ze względu na wysokie 
koszty -  rodziny wielodzietne nie zawsze maja dostęp. 

Karta DUŻEJ RODZINY obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału 
rodziny (w tym rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wychowuje 
powyżej trójki dzieci), bez względu na kryterium dochodowe. Najczęściej trudna sytuacja 
tych rodzin podyktowana jest zwiększonymi, i to znacznie, kosztami ich utrzymania, a nie jak 
się powszechnie sądzi patologią, czy bezradnością. 

Program pomaga rodzinom wielodzietnym, których dochody, ze względu na bardzo 
niskie kryteria, często nie pozwalają na otrzymywanie zasiłków rodzinnych i dodatków do 
tych świadczeń, choć często kryteria dochodowe  przekraczane są  w bardzo niewielkim 
stopniu.  Wiele z tych rodzin świadomie i z godnością podejmuje wysiłki zmierzające do 
odpowiedzialnego wychowania dzieci. 

Podstawą wydawania karty DUŻEJ RODZINY jest nie tylko sam fakt mieszkania w 
gminie Piaseczno, ale także płacenia podatków co mamy nadzieję, spowoduje podjęcie przez 
rodziny wielodzietne decyzji o zarejestrowaniu się jako płatników podatku na terenie gminy 
Piaseczno a w konsekwencji zwiększenia dochodów do gminy Piaseczno. 

Przyjęcie uchwały przez radnych gminy Piaseczno dowodzi, że jest to gmina 
przyjazna rodzinie, troszcząca się o przyszłość mieszkańców.  

Projekt uchwały zostaje przedstawiony jako wykonanie przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Piaseczno zobowiązania zawartego w Uchwale Nr 138/VIII/2011 Rady Miejskiej w 
Piasecznie z dnia 18.05.2011 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie 
Gminy Piaseczno.  
 

§1 
1. Ilekroć w programie będzie mowa: 

1) O rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie 
gminy Piaseczno (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego 
rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci;  

2) O rodzinie zamieszkałej w Gminie Piaseczno – należy przez to rozumieć 
zamieszkałą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz płacącą w niej podatki. 

3) O Karcie Dużej Rodziny (KDR), należy przez to rozumieć dokument wydany 
członkom rodziny wielodzietnej.  

 
2. Program wsparcia dla rodzin wielodzietnych obejmie wszystkie chętne do wzięcia w nim 
udziału rodziny (w tym zastępcze), bez względu na kryterium dochodowe. 
 

§2 
1. Program będzie miał na celu: 

1. Zwiększenie osobom wymienionym w §1 dostępności do dóbr kultury, sportu, 
edukacji i opieki przedszkolnej w instytucjach zarządzanych przez jednostki 
budżetowe i samorządowe instytucje kultury Gminy Piaseczno.  

2. Umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej.  
3. Wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie 

tego potrzebujących. 
4. Wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz 

podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin.  
2. Działania te są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Piaseczno, która 

daje  możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej 
oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.  

 
§3 

1. Program będzie realizowany poprzez: 
1. Piaseczyńskie Centrum Kultury oraz instytucje kulturalne finansowane przez Gminę 

Piaseczno w tym Kluby Kultury, 
2. Gminny Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach imprez których GOSIR jest wyłącznym 

organizatorem, 
3. Inne podmioty deklarujące chęć współpracy w ramach programu. 

2. Program będzie realizowany z wykorzystaniem następujących instrumentów: 
1) Zastosowanie dodatkowej 50 % zniżki na bilety wstępu i zajęcia dla rodzin 

posiadających 3 dzieci oraz dodatkowej 70% zniżki dla rodzin posiadających 4 i 
powyżej 4 dzieci w instytucjach wymienionych w §3, ust.1, p. 1. 

2) Zastosowanie 50% zniżki na bilety i karnety wstępu na pływalnię „GOSIR”, ściankę 
wspinaczkową w Piasecznie oraz na imprezy widowiskowo - sportowe, organizowane 
przez instytucję wymienioną w §3, ust.1, p. 2. 

3. Ponadto program będzie obejmował: 



1) Zmianę kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Piaseczno polegającą m.in. na przyjmowaniu dzieci matek 
wielodzietnych niezależnie od podejmowanej pracy, nierozdzielanie rodzeństw. 

2) Bezpłatny dostęp do porady psychologa, pedagoga lub terapeuty w placówkach 
prowadzonych lub przez gminę. 

3) Zwiększenie zakresu uprawnień szczególnie dotyczących komunikacji w miarę 
możliwości finansowych i organizacyjnych Gminy. 

 
§4 

1.Wprowadza się następujące Karty Dużej Rodziny: 
1) KDR 3+ dla rodzin posiadających 3 dzieci – wzór karty stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego programu, 
2) KDR 4+ dla rodzin posiadających 4 i więcej dzieci – wzór karty stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego programu, 
2. KDR przysługiwać będzie: 

1) dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia, 
2) młodzieży do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów, 

również poza miejscem zamieszkania; 
3) rodzicom (opiekunom prawnym); 

 
§ 5 

1. KDR będzie wydawana na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego  w Punkcie 
Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Piaseczno – wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego programu; 

2. Wnioski będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy; 
3. KDR zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia1 

października danego roku;  
4. Aktualizację ważności KDR będzie można przeprowadzić w terminie od 1 sierpnia do 30 

września danego roku.  
 

 
§6 

Szczegółowe zasady funkcjonowania KDR zostaną opracowane w szczegółowej instrukcji 
przez MGOPS.  

§7 
 
Środki niezbędne na realizację instrumentów o których mowa w §3 pokrywane są z budżetu 
Gminy Piaseczno. 

§8 
 

1. Jednostką koordynującą realizację programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Piasecznie. 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawi Radzie Miejskiej w 
Piasecznie informację o realizacji uchwały za poprzedni rok najpóźniej do 31 
marca po upływie danego roku budżetowego. 
 

 



 §9 
Promocja działań podejmowanych w ramach tej uchwały obejmować będzie informację lub 
ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy Piaseczno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Załącznik nr 1 
Do uchwały nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie 

 
 

WZÓR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
Do uchwały nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie 

 
 
 

WZÓR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
Do uchwały nr  392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie 

 
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) 

 
 
 
 
 



Do wniosku dołączam: 
1. zaświadczenie z Urzędu Gminy poświadczające liczbę osób i miejsce 
zameldowania na stałe lub czasowo lub poświadczenie o rozliczeniu za rok 
poprzedni w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie 
2. zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający 
kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia. 
 

…………………………… 
(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


