
UCHWAŁA NR 344/VIII/26/2021 
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 27 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-
Jeziorna uchwala, co następuje:   

§ 1. Wprowadza Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy 
Konstancin- Jeziorna stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Program jest elementem kompleksowej polityki społecznej realizowanej przez samorząd 
Gminy Konstancin-Jeziorna, adresowanej do rodzin składających się z rodziców (opiekunów 
prawnych) i co najmniej trojga dzieci, będących na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) 
w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub 
studiuje, a w przypadku dzieci, których niepełnosprawność została stwierdzona orzeczeniem, bez 
względu na ich wiek. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 228/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin 
Wielodzietnych. 

§ 4. Karty Dużej Rodziny, deklaracje, oświadczenia i zaświadczenia złożone w związku 
z wykonaniem uchylanej uchwały oraz uchwały przez nią uchylonej, dotyczących programu wsparcia 
rodzin wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna, zachowują ważność i stanowią podstawę 
realizacji uprawnień określonych w uchwale. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

   
Przewodnicząca Rady 

Miejskiej 
 
 

Agata Wilczek 
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Załącznik do uchwały Nr 344/VIII/26/2021 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 12 maja 2021 r. 

§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie gminy 

Konstancin-Jeziorna, składającą się z rodziców (prawnych opiekunów) i co najmniej trojga dzieci, 
będących na wspólnym utrzymaniu w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, 
w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje, a w przypadku dzieci, których niepełnosprawność 
została stwierdzona orzeczeniem, bez względu na wiek, 

2) rodzinie zamieszkałej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - należy przez to rozumieć rodzinę, 
której wszyscy członkowie mieszkają na terenie gminy z wyjątkiem dzieci uczących się lub 
studiujących, które ze względu na miejsce pobierania nauki mogą okresowo mieszkać w innej 
miejscowości; dla członków której właściwym urzędem skarbowym do złożenia rocznego 
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu jest urząd skarbowy właściwy dla gminy Konstancin-
Jeziorna, 

3) Karcie Dużej Rodziny - należy przez to rozumieć dokument wydawany przez Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.). 
2. Program wsparcia rodzin wielodzietnych obejmuje rodziny chętne do wzięcia w nim udziału. 
§ 2. Program ma na celu: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, 
2) wspieranie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym i zadaniach opiekuńczych, 
3) wspieranie rodzin wielodzietnych w zaspokajaniu potrzeb bytowych, 
4) zwiększanie dostępności usług gminnych dla rodzin wielodzietnych. 

§ 3. 1. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych jest realizowany przez organy gminy i gminne 
jednostki organizacyjne, a w szczególności: 
1) Konstanciński Dom Kultury, 
2) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
3) Gminny Żłobek, 
4) Gminne jednostki oświatowe, 
5) Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 

2. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych może być realizowany także przez inne podmioty, 
które zadeklarują współpracę z Gminą Konstancin-Jeziorna. 

§ 4. 1. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych jest realizowany w szczególności przez: 
1) preferowanie dzieci z rodzin wielodzietnych w rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub gminnych żłobków, po wcześniejszym 
wykorzystaniu uprawnień ustawowych, 

2) zastosowanie 50% zniżki w opłacie stałej za każde dziecko w Gminnym Żłobku, 
3) zastosowanie 50% zniżki w opłacie za opiekę przekraczającą czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej gminnych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych lub gminnych żłobkach, 
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4) zastosowanie 50% zniżki w opłatach pobieranych za zajęcia organizowane przez Konstanciński 
Dom Kultury i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

5) zastosowanie 50% zniżki na bilety wstępu na imprezy organizowane przez podmioty podległe 
gminie Konstancin-Jeziorna, 

6) zastosowanie 50% zniżki przy zakupie okresowego ulgowego biletu komunikacji publicznej dla 
dzieci pobierających naukę w szkołach lub w szkołach wyższych na terenie miasta stołecznego 
Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego, do ukończenia 25 roku życia, 

7) preferowanie rodzin wielodzietnych przy kształtowaniu lokalnego prawa. 
2. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością są zwolnione z opłat, o których mowa w ustępie 1. 
§ 5. Zwalnia się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części wynoszącej 30% tej opłaty na każdego członka 
rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) zamieszkałej na tej nieruchomości, a w przypadku dzieci 
z orzeczoną niepełnosprawnością w całości. 

§ 6. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych jest 
Karta Dużej Rodziny. 

§ 7. Środki niezbędne na realizację Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych pokrywane są 
z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 344/VIII/26/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Gmina Konstancin-Jeziorna wyróżnia się aktywną polityką społeczną. Jej istotnym punktem
była uchwała Rady Nr 467/VI/37/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Programu
Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna. Program ten był dobrze oceniany
przez konstancińską wspólnotę samorządową.

Została ona zastąpiona przez uchwałę Nr 228/VIII/16/2020 Rady z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.

Kryzys spowodowany przez pandemię SARS-CoV-2, który najsilniej uderzył w podstawy
egzystencji gospodarstw domowych utrzymujących największą liczbę dzieci, wymaga
przywrócenia sprawdzonych rozwiązań określonych w uchwale Rady Nr 467/VI/37/2013 z dnia 17
października 2013 r. w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-
Jeziorna.

Sytuację rodzin wielodzietnych charakteryzuje duży i niemożliwy do zastąpienia w inny
sposób kapitał społeczny, w szczególności wychowawczy, a jednocześnie relatywnie niższy poziom
dochodów na jednego członka rodziny niż w przypadku innych gospodarstw domowych,
spowodowany koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów utrzymania dużych gospodarstw
domowych, zwiększony z reguły koniecznością rezygnacji z pracy zawodowej przez jednego z
rodziców.

Celem uchwały jest realizacja obowiązku Gminy Konstancin-Jeziorna pomocy rodzinom w
procesie wychowania dzieci i młodzieży, wspieranie ich w procesie wychowawczym, zadaniach
opiekuńczych oraz zaspokajaniu potrzeb bytowych. Celem uchwały jest udzielenie największego
możliwego wsparcia, w szczególności w zakresie usług gminnych, a także zmiana niekorzystnego
stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem.

Gmina realizuje te cele przez wydawanie gminnej Karty Dużej Rodziny oraz ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny dla rodzin zamieszkujących Gminę. Karta umożliwia rodzinom korzystanie
w szczególności z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do której ze względu na wysokie
koszty utrzymania rodziny wielodzietnej mają ograniczony dostęp. Karta Dużej Rodziny obejmuje
wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny (w tym rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy
jeden z rodziców wychowuje co najmniej trójkę dzieci), bez względu na kryterium dochodowe.

Podstawą uprawnień określonych w projekcie jest nie tylko sam fakt wydania Karty Dużej
Rodziny (gminnej lub ogólnopolskiej) i zamieszkania na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, ale
także płacenie podatków do Urzędu Skarbowego właściwego dla Gminy. Zadeklarowanie
Konstancina-Jeziorny jako miejsca zamieszkania przynosi Gminie Konstancin-Jeziorna znaczące
wpływy budżetowe z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawdzony w Gminie
przez ostatnią dekadę Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych skłania także do osiedlania się na
terminie Gminy rodzin wielodzietnych, co w konsekwencji zwiększa dochody Gminy Konstancin-
Jeziorna.

Przyjęcie uchwały przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna udowodni, że Gmina jest
przyjazna rodzinie w stopniu nie mniejszym niż przez ostatnią dekadę, troszczy się o przyszłość
swoich mieszkańców oraz liczbę podatników w Gminie, a w szczególności o rodziny najsilniej
dotknięte skutkami kryzysu społeczno-ekonomicznego. Ocenia się, że skutki społeczno-
ekonomiczne uchwały, w tym finansowe będą korzystne dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
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Wzór wniosku i karty jest tożsamy z ogólnopolską Kartą Dużej rodziny i został określony w
Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
sposobu unieważnienia Karty dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz.U. z
2019r., poz.99).
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