
Uchwała Nr LXIV / 263 /2010 

Rady Miasta Garwolin 
z dnia 2 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia programu „3+ Liczna Rodzina” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2  pkt 4 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z 

późn. zm.) Rada Miasta Garwolin uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się na terenie miasta Garwolina program „3+ Liczna Rodzina”, będący 

elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Garwolin.  

2. Uprawnionymi do korzystania z programu są członkowie rodzin wielodzietnych i 

rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Garwolin.  

3. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz 

propagowania pozytywnego wizerunku takich rodzin.  

 

§ 2  

 

Cele programu „3+ Liczna Rodzina”, określone w § 1 niniejszej uchwały będą realizowane 

poprzez opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg udzielanych beneficjentom 

programu przez: jednostki miejskie prowadzone przez miasto Garwolin, inne jednostki i 

instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia oraz firmy i przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą.  

 

§ 3 

 

Szczegółowy regulamin programu „3+ Liczna Rodzina” zawiera załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina. 

 

§ 5  

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                  



UCHWAŁA NR VI/31/2015 

RADY MIASTA GARWOLINA 

z dnia 25 marca 2015 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały LXIV/263/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 2 

sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu „3+ Liczna Rodzina” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2  pkt 4 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 163) oraz art. 28 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)  Rada Miasta 

Garwolina uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr LXIV/263/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia programu „3+Liczna Rodzina”, Regulamin programu „3+Liczna Rodzina”, stanowiący 

załącznik do ww. uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Garwolina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2015 

RADY MIASTA GARWOLINA 

z dnia 25 marca 2015 

 

Regulamin programu „3+ Liczna Rodzina” 

 

§ 1 

1. Program „3+ Liczna Rodzina” skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na 

terenie miasta Garwolina. 

2. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Garwolina, 

składającą się z rodziców (jednego rodzica, małżonka rodzica) mających na utrzymaniu troje 

lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy 

się lub studiuje albo bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Pod pojęciem rodziny wielodzietnej należy również rozumieć: 

1) rodzinę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późń. zm.), zamieszkałą na terenie 

miasta Garwolina i mającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci, spełniających warunki o 

których mowa w ust. 2; 

2) rodzinny dom dziecka, działający na terenie miasta Garwolina, mający nie mniej niż troje 

dzieci, spełniających warunki o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym, program obejmuje 

wyłącznie rodzica minimum trójki dzieci. 

5. Do skorzystania z programu uprawnieni są cudzoziemcy spełniający warunki określone w ust. 2  

niniejszego Regulaminu oraz zawarte w art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). 

6. Źródłem ustaleń zawartych w ust. 1-5 jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). 

7. Poprzez „partnera” Miasta Garwolina w realizacji programu „3+ Liczna Rodzina” rozumie się 

podmiot lub instytucję, która podpisała umowę o współpracy z miastem Garwolin w zakresie 

realizacji programu „3+ Liczna Rodzina”.  

§ 2 

Narzędziami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 uchwały Nr 

LXIV/263/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu 

„3+Liczna Rodzina”, są: 

1. Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu ulgi polegającej na 

umożliwieniu zakupu biletów wstępu na miejskie obiekty sportowe z 60% zniżką.  

2. Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu ulgi polegającej na 

umożliwieniu zakupu biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne organizowane przez miejskie 

instytucje kultury, w tym na bilety do kina, z 60% zniżką.  

3. Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu 60% zniżki na zajęcia 

organizowane przez miejskie instytucje kultury. 

4. Ulgi i promocje świadczone przez partnerów programu „3+Liczna Rodzina” na podstawie 

podpisanych umów.  

§ 3 

1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji, o których mowa w §2 

niniejszego Regulaminu, jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, której wzór został 

określony w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych 

oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954). 

2. W celu otrzymania Karty wymagane jest złożenie wniosku określonego w Załączniku nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 



sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w 

sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954). 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2  przedstawia się dokumenty wskazane w art. 10 ust. 4 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).   

4. Karta jest przyznawana na okresy wskazane w art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta 

Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) . 

5. W przypadku cudzoziemców Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa  w 

ust. 4, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana ani odstępowana innym osobom. W 

przypadku posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną Partner Miasta Garwolina ma 

prawo zatrzymania Karty i przekazania do Urzędu Miasta Garwolin celem wyjaśnienia. 

7. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. W 

przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, uczących się w szkole lub studiujących, Karta jest 

ważna wraz z dokumentem  potwierdzającym pobieranie nauki w szkole. 

8. Karta jest przyznawana bezpłatnie. 

9. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty wnioskodawcy lub członka jego 

rodziny, wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Garwolin oświadczenie o zagubieniu, 

kradzieży lub zniszczeniu karty oraz wniosek o wyrobienie duplikatu, którego wzór został 

określony w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych 

oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954). 

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.  

10. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania 

nowej Karty. 

11. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych 

zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest 

obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Garwolina. 

12. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy 

rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w 

pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. 

13. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny 

dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe 

sprawowanie pieczy zastępczej. 

14. Małżonek rodzica traci prawo do posiadania Karty w przypadku gdy rodzic zmarł, utracił prawo 

do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez 

rozwód. 

15. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, 

o którym mowa w ust. 6, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się 

liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej. 

16. W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął 

dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo 

do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny 

wielodzietnej. 

17. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, członek 

rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali 

członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty. 

18. Karta oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po 

złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał 

spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty. 

19. W przypadku zbiegu praw do posiadania Karty członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się 

jedną Kartę. 



20. Źródłem ustaleń zawartych w § 3 jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1863).   

§ 4 

1. Partner Miasta Garwolina może wykorzystywać logo informujące o uczestnictwie w 

programie„3+ Liczna Rodzina”, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez 

umieszczenie go  w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych.  

2. Partner Miasta Garwolina jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych beneficjentów 

programu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1863). 

 § 5 

Od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu do 31 grudnia 2015 r. będą honorowane karty 

wydane na podstawie uchwały Nr LXIV/263/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 2 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia programu „3+Liczna Rodzina” z jej późniejszymi zmianami: z dnia 23 

września 2013 r. (uchwała Nr VII/218/2013) i z dnia 28 kwietnia 2014 r. (uchwała Nr 

LIX/282/2014). 



 

 

 


