
PROJEKT 

UCHWAŁA  Nr … … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 

                  2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny 

                  wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie 

                  ich warunków życiowych 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 ze zm.) Rada Miasta Milanówka 

uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

W uchwale Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie  

przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta 

Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w § 1 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:  

„1) Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta 

Milanówka (także rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka ), składającą się     

z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do ukończenia 

18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole 

lub szkole wyższej. 

3) Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące 

się pod opieką prawną do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia 

w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej”. 

2. w § 4 ust. 1 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu: 

„ 6) zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

3. dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 – 8 w brzmieniu: 

„2.  Prawo do posiadania karty przysługuje dziecku w  rodzinie wielodzietnej: 

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia, 



2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole - 

do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub szkole wyższej - do 

końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie 

z oświadczeniem, 

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Rodzice/ rodzic/ osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom 

dziecka, którym przyznano kartę, o której mowa w ust. 1, nie tracą prawa do jej posiadania 

odpowiednio przez okres, na który została wydawana, mimo wystąpienia zmian mających 

wpływ na istnienie tego uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy 

rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka      

w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył 

przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. 

5. 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. 

6. Małżonek rodzica, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo 

wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, 

utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub 

rozwiązane przez rozwód.  

7. Dziecko, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez 

okres, na który ją przyznano, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia 

się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej. 

8. 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 jej posiadania.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka i Kierownikowi Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

    

    mgr Małgorzata Trębińska 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: E. Ciesielska 



U Z A S A D N I E N I E  

 

 Po wejście w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny tj. od 

1 stycznia 2015 r. zmieniła się podstawa prawna do uchwalania przez rady gminy 

samorządowych programów przyznających uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. 

Poprzednio była to ustawa o pomocy społecznej – art. 17 ust. 2 pkt. 4 a obecnie jest to art. 27 

ustawy o KDR, który stanowi że rada gminy przyjmując program określa w szczególności 

zakres podmiotowy programu (osoby uprawnione), zakres uprawnień przysługujących 

członkom rodzin wielodzietnych, jak i zasadę realizacji programu.  

 Ponadto w okresie dwóch lat obowiązywania naszego programu miały miejsce 

przypadki, które nie były uregulowane w programie albo ich regulacja odbiegała od regulacji 

zawartych obecnie w ustawie o KDR. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin 

wielodzietnych mieszkańców Miasta Milanówka proponujemy zmiany na ich korzyść 

poprzez: 

 rozszerzenie możliwości korzystania z Milanowskiej Karty Rodziny 3+  dla osób 

prowadzących rodzinny dom dziecka,  

 rozszerzenie możliwości korzystania z Milanowskiej Karty Rodziny 3+   

w przypadkach zmiany liczby osób w rodzinie, 

 podwyższenie wieku z 24 do 25 lat w przypadku młodzieży, która kontynuuje naukę, 

 bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 

 Uchwała Nr 132/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek stanowi, że rodzinom 

wielodzietnym przysługuje 50% zniżki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wobec powyższego należało to uprawnienie wpisać do uchwały.   

 


