
 

 

UCHWAŁA Nr XX/157/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co 

następuje:  

§ 1.1. Uchwala się program pomocy dla rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny 3+” zwany 

dalej „Kartą Dużej Rodziny 3+”.  

2. Głównymi celami programu są:  

1) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,  

2) poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych,  

3) promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.  

§ 2. W ramach celu o którym mowa w § 1, realizacja programu obejmuje:  

1) tworzenie lokalnych warunków sprzyjających realizacji funkcji rodziny w tym rozwijanie infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej, (miejsc piknikowych, terenów spacerowych, ścieżek rowerowych, otwartych 

obiektów sportowych,  

2) zwiększenie dostępu do poradnictwa psychologicznego i prawnego realizowanego przez MOPS,  

3) wspieranie środowiskowych imprez oraz akcji o charakterze rodzinnym,  

4) ustalenie pakietu ulg dla rodzin wielodzietnych, realizowanych na podstawie Karty Dużej Rodziny 3+.  

§ 3.1. Indywidualne ulgi wynikające z programu realizowane są na podstawie Karty dużej rodziny 3+, które 

są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie dla każdego członka dużej rodziny. 

2. Za dużą rodzinę uprawnioną do korzystania z ulg przyznanych niniejszą uchwałą uznaje się rodzinę 

zamieszkałą i zameldowaną na terenie Gminy Mszczonów, także rodzinę zastępczą, składającą się rodziców 

(lub z jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 24 lat 

w przypadku dzieci uczących się.  

3. Karty wydawane są na wniosek składany przez rodziców (jednego rodzica) według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały.  

4. Wzór Karty Dużej Rodziny stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.  

§ 4.1. Karta Dużej Rodziny 3+ uprawnia do 50% ulgi:  

a) przy zakupie biletów do kina w MOK w Mszczonowie,  

b) przy zakupie biletów na termy i na lodowisko w OSiR w Mszczonowie,  

c) za wypożyczenie rowerów lub kijków nordic walking w OSiR,  
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d) przy wejściu na halę sportową oraz na boiska OSiR-u,  

e) w opłatach za zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki gminne,  

f) w opłatach za korzystanie przez dzieci ze świadczeń udzielanych przez przedszkole publiczne poza czasem 

przeznaczonym na bezpłatne nauczanie. 

2. Karta Dużej Rodziny 3+ uprawnia do dopłat do kosztów wyjazdów na zielone szkoły w wysokości 50%.  

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mszczonowie na pisemny wniosek rodzica dziecka, poświadczony przez nauczyciela organizującego wyjazd.  

§ 5. Okres ważności Karty Dużej Rodziny 3+ w granicach od 1 roku do 3 lat ustala MOPS uwzględniając 

wiek dzieci.  

§ 6. Środki na realizację programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Mszczonów.  

§ 7.1. Koordynację realizacji programu powierza się MOPS.  

2. Zobowiązuje się MOPS oraz gminne jednostki organizacyjne stosujące ulgi wynikające z programu do 

przedstawiania Radzie Miejskiej rocznych informacji o realizacji programu w terminie do 30 marca roku 

następnego.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Łukasz Koperski 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XX/157/2012 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 30 marca 2012r. 

 

…………………………………………….  

(imię i nazwisko)  

……………………………………………..  

(adres)  

…………………………………………..…  

……………………………………………..  

(seria i numer dowodu osobistego)  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Grójecka 45  

96-320 Mszczonów  

W N I O S E K  

o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY  

Wnoszę o wydanie Kart DUŻEJ RODZINY 3+ uprawniających członków mojej rodziny do korzystania 

z uprawnień określonych w Programie pomocy dla rodzin wielodzietnych .  

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej 

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)  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3342



Do wniosku dołączam:  

- zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 

roku życia.  

       

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku o wydanie karty DUŻEJ RODZINY, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

……………………………  

        (data i podpis)  

Poświadczam, że wyżej wymienione osoby są zameldowane pod adresem:  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

       

      ……………………………………………………..  

       (podpis pracownika ewidencji ludności)  
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XX/157/2012 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 30 marca 2012r. 

 

  

 

 
 

 

 
   

 

 
 

Nr karty:……………..  

 
 

 

 
GMINA  MSZCZONÓW  

 

 
KARTA DUŻEJ RODZINY  

3 +  
 

………………………………………………………  

Nazwisko rodziny  
 

………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko posiadacza karty  
 

 

 
Karta ważna jest od dnia………………do dnia ……………….  
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Na podstawie uchwały Nr XX/157/ Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca2012 r. w sprawie 

programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"  

niniejsza  

 

Karta Dużej Rodziny  

 

uprawnia do 50 % ulgi:  

 

przy zakupie biletów do kina w MOK,  

przy zakupie biletów na termy i na lodowisko w OSiR,  

w opłatach za wypożyczenie rowerów i kijków nordic walking w OSiR,  

w opłatach za wejście na halę lub boiska sportowe w OSiR,  

w opłatach za zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki gminne,  

w opłatach za korzystanie przez dzieci ze świadczeń udzielanych przez przedszkole publiczne poza 

czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,  

oraz do dopłat do kosztów wyjazdów na zielone szkoły w wysokości 50 %.  

 

 

 

 

Burmistrz Mszczonowa  
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