
UCHWAŁA NR 228/VIII/16/2020 
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje Konstanciński Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych dla rodzin zamieszkałych na 
terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, którego  zasady opisane są w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
17 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie 
Konstancin-Jeziorna.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.  
§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Agata Wilczek 
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Załącznik do Uchwały Nr  228/VIII/16/2020 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Konstanciński Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 

§ 1.  Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1. rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zdefiniowaną w ustawie o Karcie Dużej 

Rodziny, 
2. Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć dokument wydawany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. 
§ 2. Konstanciński Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych ma na celu: 
1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, 
2. wspieranie dzieci i młodzieży w procesie wychowawczym, 
3. zwiększanie członkom rodzin wielodzietnych dostępności do usług z zakresu kultury, sportu 

i opieki przedszkolnej w jednostkach podległych gminie Konstancin-Jeziorna, 
4. preferowanie rodzin wielodzietnych przy kształtowaniu lokalnego prawa. 
§ 3.  Konstanciński Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych realizowany jest przez następujące 

podmioty: 
1. Konstanciński Dom Kultury, 
2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
3. Gminny Żłobek, 
4. Gminne jednostki oświatowe, 
5. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
6. Inne podmioty, które zadeklarują chęć współpracy w ramach tego programu. 
§ 4. W ramach Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych członkowie rodzin 

wielodzietnych posiadający aktualną Kartę Dużej Rodziny uzyskać mogą następujące ulgi: 
1. 25% zniżki w opłacie za opiekę przekraczającą czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej za każde dziecko pod warunkiem, że dziecko to uczęszcza do gminnego przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, 

2. 25% zniżki dla dzieci przy opłatach pobieranych za zajęcia organizowane przez Konstanciński 
Dom Kultury i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

3. 25% zniżki przy zakupie biletów wstępu na imprezy organizowane przez podmioty podległe gminie 
Konstancin-Jeziorna, 

4. 25% zniżki w opłacie stałej za każde dziecko w Gminnym Żłobku, 
5. 25% zniżki przy zakupie okresowego ulgowego biletu komunikacji publicznej dla dzieci 

pobierających naukę w szkołach lub studiujących na terenie miasta stołecznego Warszawy i gmin 
powiatu piaseczyńskiego, do ukończenia 25 roku życia, 

6. 10% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny. 
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§ 5. Środki niezbędne na realizacje ulg wymienionych w §4 pokrywane będą z budżetu gminy 
Konstancin-Jeziorna.
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr 228/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia

30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu

Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

Polska należy do państw o najmniejszym wskaźniku dzietności w Europie. Specjaliści z

dziedziny socjologii, demografii i ekonomii formułują bardzo niekorzystne prognozy

demograficzne na najbliższe dziesięciolecia. Efektem zmniejszającej się systematycznie liczby

ludności będzie w pierwszej kolejności bankructwo systemu emerytalnego oraz regres

ekonomiczny i społeczny, są to bardzo poważne zagrożenia dla naszego społeczeństwa.

Gmina Konstancin-Jeziorna, kierując się chęcią pomocy w procesie wychowawczym

dzieci i młodzieży, wspierając realizację funkcji rodziny wielodzietnej, a także dążąc do zmiany

niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologia, podejmuje

uchwałę w sprawie wspierania rodzin wielodzietnych dla rodzin posiadających 3 i więcej dzieci.

Program umożliwia rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do

której ze względu na wysokie koszty rodziny wielodzietne nie zawsze mają dostęp.

Program obejmuje wszystkie rodziny chętne do wzięcia w nim udziału, w tym rodziny

zastępcze oraz w sytuacji gdy jeden z rodziców wychowuje samotnie co najmniej trójkę dzieci,

bez względu na kryterium dochodowe. Najczęściej trudna sytuacja tych rodzin podyktowana jest

znacznie zwiększonymi kosztami ich utrzymania, a nie, jak się powszechnie sądzi patologią, czy

bezradnością.
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