
 

UCHWAŁA NR XIV.236.2021 

RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU 

 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.2285 

z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Gminie Tłuszcz jest 

skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych 

oraz rodzin tworzących rodzinny dom dziecka, zwanych dalej Rodziną Wielodzietną, 

zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz, w których rodzice lub opiekunowie 

odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) do Urzędu Skarbowego w 

Wołominie oraz opłacają podatki i opłaty lokalne do Gminy Tłuszcz. 

2. Rodziną Wielodzietną jest to rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, 

wychowująca trójkę i więcej dzieci: 

-  w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które 

ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o prawa 

oświatowego lub przepisach o szkolnictwie wyższym, 

- bez względu na wiek, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności  

w stopniu znacznym lub umiarkowanym 

Do liczby dzieci, o których mowa w zadaniu poprzednim wlicza się dzieci, co do 

których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcję rodziny zastępczej lub prowadzi 

rodzinny dom dziecka. 

3. Wprowadza się następujące rodzaje Powiatowej karty Rodziny: 

1) dla rodzin wychowujących troje dzieci – Powiatowa Karta Rodziny 3+ 

2) dla rodzin wychowujących czworo dzieci – Powiatowa Karta Rodziny 4+ 

3) dla rodzin wychowujących pięcioro i więcej dzieci – Powiatowa Karta Rodziny 5+. 

4. Rodzice, opiekunowie z rodzin wielodzietnych, o których mowa w ust.1, nie 

odprowadzający podatku, o którym mowa w ust.1, składają oświadczenie o braku 

dochodów wymagających odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) lub o braku obowiązku ponoszenia opłat lokalnych. 

 

 

§ 2. 

Realizacja Programu Powiatowa Karta Rodziny ma na celu: 

1) promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny 

Wielodzietnej; 

2) umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji Rodzin Wielodzietnych; 

3) poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych; 



4) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych; 

5) zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu. 

 

§ 3. 

1. Wsparcie Rodziny wielodzietnej polegać będzie na: 

1) przyznaniu członkom Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo 

dzieci, mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tłuszcz, zwrotu 50% 

kosztów zakupu imiennego okresowego ( tj. miesięcznego, 30-dniowego lub 

dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, 

oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego przez przedmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego 

w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren 

Powiatu Wołomińskiego. Zakup biletu oraz przedstawienie Gminie Tłuszcz 

dokumentów do zwrotu części kosztów zakupu przez osoby uprawnione do 

otrzymania zwrotu powinno nastąpić w okresie obowiązywania niniejszej uchwały; 

2) zwolnieniu z odpłatności w całości za niektóre zajęcia prowadzone w ramach sekcji 

i kół w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. 

3) zachęcaniu innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do 

oferowania systemu zniżek dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny. 

2. Prawo do korzystania z ulg, o których mowa w ust.1 przysługuje posiadaczom ważnej 

Powiatowej Karty Rodziny, ustanowionej Uchwałą Nr XXVI-257/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Programu Powiatowej Karty 

Rodziny TAKrodzina.pl oraz Uchwałą Nr XXVIII-278/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r zmieniającą uchwałę w sprawie Programu 

Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie do 

zakupu biletu na przejazdy w zakresie przewozu osób przysługuje jedynie  Rodzinom 

Wielodzietnym, w których jest co najmniej czworo dzieci. Dodatkowe dokumenty 

uprawniające do uzyskania dofinansowania do zakupu biletu na przejazdy w zakresie 

przewozu osób określi Burmistrz Tłuszcza. 

 

§ 4. 

1. Powiatową Kartę Rodziny wystawia Starosta  Wołomiński na podstawie wniosku 

Gminy zawierającego imienną listę osób, dla których ma być wystawiona Powiatowa 

Karta Rodziny. 

2. Powiatowa Karta Rodziny wystawiana jest na wniosek rodzica dla każdego członka 

rodziny  Wielodzietnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany jest do Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu. 

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia Powiatowej Karty Rodziny osoba uprawniona, 

chcąca uzyskać jej duplikat, jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia  

w formie pisemnej Gminy i wystąpienia z prośbą o wydanie duplikatu. 

 

 

§ 5. 

Działania podejmowane w związku z realizacją Programu są finansowane z budżetu Gminy 

Tłuszcz. Gmina Będzie również ubiegać się o udzielenie dotacji na realizację niniejszego 

programu z budżetu Powiatu Wołomińskiego. 

 



§ 6. 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu są: Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu oraz Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w zakresie ich kompetencji. 

 

§ 7. 

Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz 

plakatach umieszczanych w miejscach publicznych. 

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza. 

 

§ 9. 

Traci moc chwała Nr XXXIII.437.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do programu powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl 

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


