
Uchwała Nr XXXVIII/221/13 

Rady Miasta Dynów z dnia 28 listopada 2013 roku 

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Dynów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym              

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ustawy                

z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) Rada 

Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

Z myślą o budowaniu przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu 

korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużych rodzin – Rada Miasta Dynów 

przyjmuje niniejszą uchwałę 

 

§1 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej należy przez to rozumieć 

rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Dynów (także rodzinę zastępczą) składającą się 

z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej  dzieci w wieku 

do 18 roku życia lub 24 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. 

2. Przez rodzica należy także rozumieć opiekuna, o ile opieka wynika z orzeczenia sądu. 

 

§2 

1. Uchwała niniejsza ma na celu: poprawę warunków materialnych i wzmocnienie 

kondycji Rodzin Wielodzietnych. 

2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Miejskiej 

Dynów, który daje możliwość wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu 

rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jego wizerunku. 

 

§3 

Instrumentami umożliwiającym realizację celów, o których mowa w §2 są: 

1. zwolnienie z odpłatności za śmieci od 3 dziecka po 100% na każde dziecko, tylko               

w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w odrębnej 

uchwale Rady Miasta Dynów.  

2. umożliwienie dzieciom korzystania ze świadczeń w przedszkolu wykraczających poza 

podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz mających charakter usług 



opiekuńczo-bytowych poprzez zastosowanie 20% zniżki w przypadku rodzin 

mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  

§4 

1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z niniejszej uchwały jest Karta DUŻEJ 

RODZINY 3+ zwana dalej Kartą (wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały). 

2. Karta będzie wydawana bezpłatnie przez Kierownika MOPS w Dynowie na wniosek 

uprawnionego po stwierdzeniu spełniania wymogów przewidzianych niniejszą 

uchwałą (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały).  

3. Karta wydawana będzie na okres jednego roku. 

4. Karta zawierać będzie w szczególności: imię i nazwisko osoby na którą została 

wystawiona, datę ważności, nr karty. 

5. Osoba na którą Karta została wydana jest zobowiązana niezwłocznie poinformować 

MOPS w Dynowie o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą 

uprawnień do korzystania z Programu.  

§5 

Środki niezbędne na realizację instrumentów niniejszej uchwały zapewni Gmina Miejska 

Dynów. 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.  

 

 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.   

  

 

 

 

  



 
Załącznik Nr 1  

do Uchwały nr XXXVIII/221/13 

Rady Miasta Dynów 

z dnia 28 listopada 2013 roku 



1 

 

Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXXVIII/221/13 

Rady Miasta Dynów 

z dnia 28 listopada 2013 roku  

 

Dynów, dnia ……..………….. 

……………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………… 

(ulica) 

 

36-065 Dynów 

 

……………………………………… 

(seria i numer dowodu osobistego) 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dynowie 

ul. Rynek 2 

36-065 Dynów 

 

WNIOSEK 

o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY 3+ 

 

Wnoszę o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY 3+ uprawniającej członków mojej rodziny do 

korzystania z uprawnień określonych Uchwała nr ………  z dnia ……… Rady Miasta Dynów                    

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Dynów. 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkujących 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) 
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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:  

zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci 

powyżej 18. roku życia 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie moich 

danych osobowych zawartych we wniosku o wydania Karty WIELODZIETNEJ RODZINY, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 9266 z późn. zm.) oraz na przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Dynowie w celu odbioru 

Kart. 

 

 

…………………….……………………….. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 


