
UCHWAŁA NR XXVIII-278/2020 
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920), art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507, z późn. zm.) oraz art. 27 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1348) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI-257/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „Powiatowa Karta Rodziny, zwana dalej „Kartą”, jest skierowana do rodzin wielodzietnych, w tym 
wielodzietnych rodzin zastępczych oraz rodzin tworzących rodzinny dom dziecka zamieszkałych na terenie 
powiatu wołomińskiego, w których rodzice lub opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) do Urzędu Skarbowego w Wołominie oraz opłacają w gminie miejsca zamieszkania podatki 
i opłaty lokalne. 

2. Rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców, opiekunów lub jednego rodzica, opiekuna 
sprawujących opiekę i wychowujących 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 systemie oświaty 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 zdaniu 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 Kart: 

1) 3+ dla rodzin wychowujących troje dzieci, 

2) 4+ dla rodzin wychowujących czworo dzieci, 

3) 5+ dla rodzin wychowujących pięcioro i więcej dzieci.” 

§ 2. W § 5 ust. 2 na końcu pierwszego zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: „kopię 
orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Wołomińskiego 

 
 

Adam Pietrzak 
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