
UCHWAŁA NR X/131/2019 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 5 sierpnia 2019r. 
 
 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 
2019 -2022” 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 6a i pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r.    
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz. 506z późn. zm.) art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.) oraz art. 2 
pkt. 3a art.22a i 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 
2018r. poz.2220 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Uchwala się „Gminny program dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 - 2022”    
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Traci moc Uchwała NR XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r. 
w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na 
terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”. 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Załącznik do Uchwały Nr X/131/2019 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia 5 sierpnia 2019r. 
 
 

„Gminny program dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 -2022” 
 

§ 1. 
 

Celem gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ zwanego dalej 
„Programem” jest: 

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

2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie pozytywnego wizerunku 
rodziny wielodzietnej. 

 
§ 2. 

 
Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby posiadające ważną Kartę 
Mieszkańca Gminy Michałowice oraz Kartę Dużej Rodziny wydaną na podstawie ustawy  
z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny o ile jej numer zawiera identyfikator 
Gminy Michałowice tj. cyfry 1421042. 

§ 3. 
 

Program przewiduje uprawnienia do:  
1) świadczeń na rzecz rodziny w formie:  

a) świadczenia na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej  
lub szkole wyższej w systemie dziennym, 

b) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka, 
2) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu „Karta 

Mieszkańca Gminy Michałowice”. 
 

§ 4. 
 

1. Prawo do świadczeń na rzecz rodziny, o których mowa w § 3 pkt. 1 następuje na wniosek. 
Wzór wniosku określi Wójt Gminy Michałowice. 

2. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 
nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka  
o ile posiada ważną Kartę Mieszkańca i Kartę Dużej Rodziny opatrzoną numerem 
identyfikacyjnym Gminy Michałowice i numerem rodziny zgodnym dla wnioskodawcy 
oraz dzieci wymienionych we wniosku. Wniosek może także złożyć samodzielnie 
pełnoletnie dziecko. 

4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący 
świadczenia wzywa osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do 
wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 



5. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot 
realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie 
dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do 
wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Świadczenia przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej i wypłaca w terminie do 
ostatniego dnia miesiąca. 

7. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia po 10 dniu 
miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

8. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów 
prawnych dziecka do świadczenia, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, 
opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył 
wniosek. 

9. Wstrzymuje się wypłatę świadczenia na dojazdy, jeżeli osoba, o której mowa w § 4 ust.3, 
nie podejmuje świadczenia przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 

10. W przypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy wypłaca się jej 
świadczenia za cały okres wstrzymania, jeżeli osoba spełnia warunki określone w 
uchwale. 

11. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń na dojazdy nie nastąpi do końca 
okresu w którym świadczenia przysługują, prawo do tych świadczeń wygasa. 

12. Organ właściwy może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję 
administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia na dojazdy, jeżeli 
wystąpiły okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia. 

13. Organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń o których 
mowa w § 3 pkt 1 ma prawo do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji informacji 
mających wpływ na przyznanie świadczeń. 
 

§ 5. 
 

1. Prawo do świadczenie na dojazdy, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a) przysługuje  
w okresie od września do czerwca w przypadku kontynuujących naukę w szkole 
ponadpodstawowej, oraz od października do czerwca w przypadku kontynuujących naukę  
w szkole wyższej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w § 4 należy załączyć: 
1) zaświadczenie, lub inny dokument potwierdzający fakt kontynuowania nauki w szkole 

lub szkole wyższej, 
2) dokumenty potwierdzające miesięczne faktyczne koszty dojazdu. 

3. Prawo do świadczenia ustala się na rok kalendarzowy od miesiąca w którym wpłynie 
wniosek o ustalenie uprawnienia, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia nauki  
z uwzględnieniem zasad o których mowa w ust.1. 

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 należy złożyć odrębnie na każdy semestr 
nauki. W przypadku nie dostarczenia tego dokumentu w nowym semestrze nauki, prawo 
do świadczenia uchyla się. Prawo do świadczeń uchyla się także w sytuacji utraty prawa 
do Karty Dużej Rodziny. 

5. Wysokość świadczenia jest kwotowa i zależy od miesięcznej wysokości kosztów zakupu 
biletów długookresowych zgodnie z poniższą tabelą. 

  



Faktyczne miesięczne koszty zakupu 
biletów długookresowych na jedno 

dziecko 
 

 
Przysługująca wysokość świadczenia na 

jedno dziecko 

do 50 zł 20 zł 

powyżej 50 zł. do 75 zł. 30 zł. 

powyżej 75 zł. do 100 zł. 40 zł. 

powyżej 100 zł. do 125 zł. 50 zł. 

powyżej 125 zł. do 150 zł. 60 zł. 

Powyżej 150 zł. 70 zł. 

 
§ 6. 

 
1. Prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka  

w rodzinie, o którym mowa w § 3 pkt. 1 lit. b) przysługuje na żywe urodzone dziecko  
w wysokości 500 zł.  

2. Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, 
a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 
albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką 
albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 

 
§ 7 

 
1. Koszt uprawnień, o których mowa w § 3 pkt.1 finansowany jest z dochodów własnych 

Gminy Michałowice. 
2. Środki pieniężne na realizację uprawnień na dany rok ustalane są w uchwale budżetowej 

gminy. 
 

§ 8. 

1. Realizatorem świadczeń na rzecz rodziny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Michałowice. 

2. Informacja z realizacji świadczeń będzie przedstawiana Radzie Gminy w sprawozdaniu 
rocznym z działalności ośrodka składanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

 


