
UCHWAŁA NR XXXVIII/352/18
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy 
Izabelin – KARTA RODZINY 3+

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018r. poz.994 z późn. zm.1)) oraz art. 17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program wspierający rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie    gminy Izabelin, 
składającą się z rodziców (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;

2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko znajdujące 
pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim;

3) rodzinie zamieszkałej na terenie gminy Izabelin – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o miejscu zamieszkania i rozliczającą się z podatku 
dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Gminy Izabelin.

§ 3. Celem programu jest:

1) wspieranie rodzin wielodzietnych w procesach wychowawczych dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie 
katalogu ulg wymienionych w § 4 uchwały;

2) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, sportu, edukacji i opieki przedszkolnej 
w instytucjach zarządzanych przez jednostki budżetowe gminy oraz przez samorządowe jednostki kultury.

§ 4. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa § 3 są:

1) umożliwienie dostępu dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć organizowanych przez 
Centrum Kultury Izabelin poprzez zastosowanie zniżki 50% od obowiązujących opłat za zajęcia;

2) umożliwienie dostępu dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych do  organizowanych przez Centrum 
Kultury Izabelin imprez kulturalnych poprzez zastosowanie zniżki 50% od obowiązujących opłat za bilety 
wstępu;

3) umożliwienie dzieciom korzystania ze świadczeń publicznych przedszkoli, wykraczających poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, mających charakter usług opiekuńczo-bytowych poprzez 
zastosowanie zniżki 30%;

4) dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin wielodzietnych 
poprzez zastosowanie dopłat w wysokości 50% do cen długookresowych biletów 90-dniowych imiennych 
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z ulgą 50%, określonych w: „Taryfie Przewozowej określającej rodzaje biletów oraz wysokość opłat (w zł) 
za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie”, właściwych dla 
terenu gminy Izabelin. Dopłaty do biletów komunikacji miejskiej realizowane będą przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Izabelinie na podstawie aktualnej gminnej KARTY RODZINY 3+ oraz imiennej 
faktury potwierdzającej zakup biletu kwartalnego. Faktury będą przyjmowane przez GOPS nie później niż 
w ciągu miesiąca od daty ich wystawienia.

§ 5. 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 4 niniejszej 
uchwały wprowadza się Kartę RODZINA 3+ .

2. Kartę RODZINA 3+  będą otrzymywać członkowie rodziny uprawnieni do ulg, o których mowa w § 
4 Uchwały.

3. Karta zawiera imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem 
tożsamości bądź legitymacją studencką, a w przypadku osoby nieletniej z legitymacją szkolną.

4. Wzór Karty RODZINA 3+ dla rodziny mającej na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci, stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Karta RODZINA 3+  będzie wydawana na okres do trzech lat.

6. Okres ważności Kart, o których mowa w ust. 1 ustalony będzie stosownie do definicji zawartej w § 
2 pkt 1 niniejszej uchwały dotyczącej składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuacji nauki. Datę ważności 
określa się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym ustaje jedna z przesłanek określonych w § 
2 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Uzyskanie Karty RODZINA 3+ odbywać się będzie na pisemny wniosek rodziców (rodzica bądź 
opiekuna prawnego) złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie (wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) w terminie 30 dni od dnia złożenia.

2. Wnioski będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.

3. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji przez Referat Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Izabelin.

4. W przypadku zagubienia  lub zniszczeniu Karty wnioskodawcy bądź członka jego rodziny, 
wnioskodawca składa oświadczenie o tym fakcie z równoczesnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

§ 7. 1. Jednostką koordynującą realizację programu wspierającego rodzinę wielodzietną i merytorycznie 
odpowiedzialną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie przedstawi Radzie Gminy Izabelin informację 
o realizacji uchwały za rok poprzedni do 31 marca roku następnego po upływie danego roku budżetowego.

§ 8. Środki niezbędne do realizacji instrumentów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały pokrywane są 
z budżetu Gminy Izabelin.

§ 9. Promocja działań podejmowanych w ramach niniejszej uchwały będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Izabelin, w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 11. Wydane wcześniej Karty RODZINA 3+ i RODZINA 4+ pozostają w mocy do czasu ukończenia 
terminu ich ważności.

§ 12. Traci moc uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/204/13 z dnia 23 stycznia 2013r. z późniejszymi 
zmianami.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8248



§ 13. Uchwała  podlega   ogłoszeniu   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa  Mazowieckiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin

Grażyna Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000;
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r.  poz. 38,1985, 1428, 1310, 

1292 z 2018r. poz. 650, 700

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8248



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/352/18 

 Rady Gminy Izabelin  

z dnia 25 czerwca 2018 r.  

 

 

WZÓR  Karty RODZINA 3+ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

50 % zniżki w opłacie za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury 

Izabelin ul Matejki 21. 

50 % zniżki od obowiązujących opłat za bilety wstępu na imprezy 

kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Izabelin. 

30 % zniżki na świadczenia publiczne przedszkoli wykraczające poza 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, mające charakter 

usług opiekuńczo-bytowych. 

50% dopłaty do biletów kwartalnych komunikacji miejskiej. 
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   Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXXVIII/352/18  

Rady Gminy Izabelin 

z dnia 25 czerwca 2018 r.  

 

Izabelin, dnia ……………………… 

……………………………………… 
        (Imię i Nazwisko) 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
(adres) 

 

……………………………………… 
               (PESEL) 

 

……………………………………… 
      (Nr telefonu/adres e-mail) 

 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Izabelinie 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie/przedłużenie  Karty RODZINA 3+  

 

Wnoszę o wydanie/przedłużenie Karty RODZINA 3+  uprawniającej członków mojej rodziny 

do korzystania z uprawnień określonych w uchwale Nr ……/………/18  Rady Gminy Izabelin 

z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne 

zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin. 

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

pod wyżej wymienionym adresem: 

 

1. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy)  

 

2. …………………………………………………………………………………………… 
   (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

3. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

4. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

5. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

6. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

7. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 
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8. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

9. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

10. …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Zaświadczenie, legitymacja lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki 

dla dzieci powyżej 18 roku życia. 

2. Poświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny rozliczenia podatku 

dochodowego za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym (pierwsza strona PIT za rok 

poprzedni wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym Warszawa 

Bielany). 

 

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym 

adresem oraz że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach 

danych zawartych w niniejszym wniosku. 

 

……………………………………… 

data i czytelny podpis   

 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty RODZINA 3+           

……………………………………… 

                                                                                        data i czytelny podpis 

       W  związku realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   ( ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO z 27 kwietnia 2016r. informuję, że : 

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie z 

siedzibą 05-080 Izabelin,3 Maja 42, 

2/ Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych przez GOPS 

w Izabelinie, a także przysługujących prawach prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą 

elektroniczną  pod  adresem  iod@gops.izabelin.pl, 

3/ Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wytworzenia i wydania Karty RODZINA 3+ zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr …./…./18 z dnia 25 czerwca 2018r., po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

4/ Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji wniosku o wydanie Karty RODZINA 3+, 

5/ posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w tym prawo do uzyskania ich kopii, 

prawo ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

6/ podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej jest 

obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczenia z pomocy 

społecznej, 
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7/  ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) , jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, narusza 

przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o 

przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawianiu a także o prawie sprzeciwu wobec 

przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. Odmowa przetwarzania danych osobowych jest 

równoznaczna z negatywnym rozpatrzeniem wniosku.  

  

……………………………………… 

data i czytelny podpis   

 

 

 

 

Dane są zgodne/nie są zgodne* z danymi Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Izabelin 

 

 

………………………………… 
data i podpis    

pracownika Referatu Ewidencji Ludności  

 

 
 

• - niepotrzebne skreślić 
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