
UCHWAŁA Nr  IX/75/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  1 sierpnia   2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków 
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508; poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354
i poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, poz. 730 i poz. 752.) Rada Miasta Rawa Mazowiecka 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011r. Nr 400, poz. 4560, z 2014r., poz. 2267) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Jako potwierdzenie do korzystania z uprawnień, o których mowa  § 3 wprowadza  
    się Kartę Dużej Rodziny 3+, zwaną dalej w uchwale „kartą”.

2. Prawo do posiadania karty przysługuje:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po 
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub 
w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie 
nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku 
szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku 
szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki 
w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

3. Prawo do posiadania karty nie przysługuje:



1) 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;

2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku, gdy sąd 
orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

4. Wzór karty określa załącznik Nr 1 do uchwały.

5. Kartę będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wydanie karty odbywać się będzie na wniosek rodzica złożony Burmistrzowi Miasta 
Rawa Mazowiecka. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 do uchwały”;

3) załącznik Nr 1 do uchwały, określający wzór Karty Dużej Rodziny 3+, otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 do uchwały, określający wzór wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny 3+, 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Karty Dużej Rodziny 3+ wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
zachowują swoją ważność.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/75/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 1 sierpnia   2019 r.

Wzór karty "Dużej Rodziny 3+"

                                       



Załącznik nr 2 do uchwały nr  IX/75/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 1 sierpnia  2019 r.

Rawa Mazowiecka……………………………….
…………………………………….

    (imię i nazwisko)

…………………………………….
          (adres zamieszkania)

…………………………………….
       (nr telefonu kontaktowego)

…………………………………….
           (adres e-mail)

Burmistrz Miasta 
Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

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

korzystania z uprawnień określonych uchwałą Nr ………… Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia  ………….  w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  polepszenia  warunków
życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka . 
Proszę zaznaczyć odpowiednio:

□ Nowa rodzina □ Duplikat Karty □ Przedłużenie terminu ważności

□ Zmiana danych

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)

11.………………………………………………………………………………………………………………..….
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

Do wniosku załączam/nie załączam (niepotrzebne skreślić):
- zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (dotyczy dzieci 

powyżej 18 roku życia),
- postanowienie sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej (dotyczy rodzin zstępczych)
- w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – 

kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności 
do pracy i samodzielnej egzystencji,

- inne ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………
(data i podpis)

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  i  weryfikację  przez  Urząd Miasta  Rawa Mazowiecka
moich  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  o  wydanie  Karty  Dużej  Rodziny  3+,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

……………………………….…
    (data i czytelny podpis)


