
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i poz. 1428, z 2018 r. poz. 1544, poz. 1669 i poz. 2432 oraz 
z 2016 r. poz. 1984), w związku z celem operacyjnym II.7.2. Uspołecznienie osób zagrożonych patologią 
i wykluczeniem społecznym oraz celem operacyjnym II.7.3. Wzmocnienie potencjału i organizacji działających 
w obszarze pomocy społecznej w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Bełchatowa na lata 2014-2020 przyjętej Uchwałą nr LI/451/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 
30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Bełchatowa na lata 2014-2020”, Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu umacniania, wsparcia oraz kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, 
rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, wsparcia seniorów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi, 
realizuje się Bełchatowską Kartę Rodziny, zwaną dalej Kartą;

2. Adresatami Karty są rodziny wielodzietne, rodziny posiadające przynajmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne, seniorzy oraz zasłużeni honorowi dawcy krwi, zamieszkali na terenie miasta Bełchatowa.

§ 2. Karta jest dokumentem uprawniającym adresatów Karty, o których mowa w § 1 ust. 2 do korzystania 
z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto Bełchatów.

§ 3. Zasady przyznawania i korzystania z Karty określa Regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 4. 1. Traci moc Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodziny 3+”;

2. Traci moc Uchwała nr XLIX/439/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodziny 3+”;

3. Traci moc Uchwała nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodziny 3+”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Wysocki
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia....................2018 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA Z BEŁCHATOWSKIEJ KARTY RODZINY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Do korzystania z Karty uprawnieni są:

1) rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;

2) rodziny posiadające przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne;

3) seniorzy;

4) zasłużeni honorowi dawcy krwi,

zamieszkali na terenie miasta Bełchatowa.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) rodzinie - należy przez to rozumieć rodzica/rodziców, małżonka rodzica, w tym rodzica/rodziców 
zastępczych oraz małżonka rodzica zastępczego lub osobę/osoby prowadzące rodzinny dom dziecka  
mających na utrzymaniu:

a) troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia, a w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje do 
ukończenia 25. roku życia;

b) przynajmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub legitymujące się 
orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, z zastrzeżeniem że jeżeli 
rodzina ta posiada również dzieci pełnosprawne wówczas uprawnienia przysługują też dzieciom w wieku 
do 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

2) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, dziecko przysposobione lub dziecko, nad 
którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz dziecko, które po osiągnięciu 18. roku życia 
pozostaje w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka z powodu 
kontynuowania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. Do członków rodziny nie zalicza 
się dziecka pozostającego w związku małżeńskim;

3) seniorze - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60. rok życia;

4) zasłużonym honorowym dawcy krwi - należy rozumieć osobę posiadającą legitymację zasłużonego 
honorowego dawcy krwi;

5) zamieszkaniu na terenie miasta Bełchatowa - należy przez to rozumieć:

a) osobę posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie 
miasta Bełchatowa;

b) cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle 
art. 5 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będącego mieszkańcem   miasta 
Bełchatowa.

§ 3. Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg i preferencji na usługi 
i produkty zaoferowane przez następujące podmioty:

1) jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych instytucji 
kultury i sportu;

2) inne jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, które wyrażą chęć współpracy;

Id: CF2580DB-147F-499F-B160-EDEEFC746E5A. Projekt Strona 1



3) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, które wyrażą chęć współpracy.

§ 4. Z podmiotami wymienionymi w § 3 potwierdzającymi deklaracje włączenia się do współpracy, 
zawarte zostaną stosowne porozumienia.

§ 5. Karta zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko;

2) numer Karty;

3) termin ważności Karty;

4) informacje o treści: Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą została wydana oraz Karta ważna 
jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

5) adres strony internetowej www.belchatow.pl , na której dostępne są  zasady związane z przyznawaniem 
i korzystaniem z Karty oraz wykaz podmiotów honorujących Kartę.

Rozdział 2.
Zasady przyznawania, wydawania i korzystania z Karty.

§ 6. 1.  Przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu odbywa się na wniosek członka rodziny i osób, 
o których mowa w § 1.

2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może również złożyć w imieniu członków 
rodziny i osób, o których mowa w § 1, członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz 
do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu wskazanych we wniosku członków rodziny i osób, o których 
mowa w § 1.

3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w merytorycznej komórce 
organizacyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa.

4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedkłada się do wglądu, w szczególności:

1) w przypadku dziecka w wieku powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej - 
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;

2) w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia  - orzeczenie o niepełnosprawności;

3) w przypadku dziecka niepełnosprawnego powyżej 16. roku życia - orzeczenie o umiarkowanym bądź 
znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub 
odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa;

6) w przypadku zasłużonego honorowego dawcy krwi - legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi;

7) w przypadku osoby, o której mowa w § 2 pkt 5 lit. b), poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 - 
dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 -
dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 
18. roku życia -  akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

9) w przypadku osoby niezameldowanej, a będącej mieszkańcem miasta Bełchatowa - dokument 
potwierdzający najem lokalu mieszkalnego na terenie miasta Bełchatowa.

5. Okazanie dokumentów, o których mowa w ust. 4 nie jest wymagane, w przypadku gdy merytoryczna 
komórka organizacyjna Urzędu Miasta Bełchatowa może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych 
celem ustalenia prawa do korzystania z Karty.

§ 7. 1.  Karta potwierdza uprawnienia adresatów Karty, o których mowa w § 1 i jest przyznawana:
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1) rodzicowi/rodzicom, małżonkowi rodzica, w tym rodzicowi/rodzicom, małżonkowi rodzica dziecka 
niepełnosprawnego, rodzicowi/rodzicom zastępczym oraz małżonkowi rodzica zastępczego lub 
osobie/osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - na czas określony, tj. do osiągnięcia tego wieku;

3) dziecku powyżej 18. roku życia, kontynuującemu naukę i pozostającemu na utrzymaniu rodziców - na czas 
określony, tj. do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego/akademickiego, w którym jest 
planowane ukończenie nauki, zgodnie  z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 
6 ust. 4 pkt 1), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności - na czas określony, tj. 
do ukończenia 25. roku życia;

5) dziecku niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu 
niepełnosprawności - na czas określony, tj.  na okres ważności orzeczenia;

6) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka;

7) dziecku, które po osiągnięciu 18. roku życia pozostaje w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 
dotychczasowym rodzinnym domu dziecka z powodu kontynuowania nauki - na czas określony, tj. do dnia 
30 września następującego po końcu roku szkolnego/akademickiego, w którym jest planowane ukończenie 
nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 
6 ust. 4 pkt 1), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

8) seniorowi - na czas nieokreślony;

9) zasłużonemu honorowemu dawcy krwi - na czas nieokreślony;

2. W przypadku osoby, o której mowa w § 2 pkt 5) lit. b), Karta przyznawana jest odpowiednio na okres, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) - 9), nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu 
potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do korzystania z niej, pomimo wystąpienia 
zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, małżeństwo z rodzicem zostało 
unieważnione albo rozwiązane przez rozwód lub sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

4. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do korzystania z niej odpowiednio przez okres, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) - 7), pomimo zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład 
rodziny wielodzietnej.

5. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do korzystania z niej odpowiednio przez okres, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) - 7), pomimo utraty przez rodzinę dziecka statusu rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym.

6. W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko 
w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do przyznania 
i korzystania z Karty, pomimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.

§ 8. 1. Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

2. Przyznanie Karty i wydanie jej duplikatu jest bezpłatne.

3. Karta lub duplikat Karty są wydawane niezwłocznie przez merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu 
Miasta Bełchatowa, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie Karty lub 
wydanie jej duplikatu.

4. Duplikat Karty wydawany jest w przypadku gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób 
utracona.

5. Karta lub duplikat Karty są ważne wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Kartą lub jej 
duplikatem może posługiwać się jedynie osoba, na którą dany dokument został wydany.
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Rozdział 3.
Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z ubieganiem się o Kartę.

§ 9. 1. W zakresie niezbędnym do realizacji procedury przyznania lub odmowy przyznania Karty oraz 
wydania duplikatu Karty, merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Bełchatowa może przetwarzać 
w ramach „Wniosku o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty 
Rodziny” następujące dane osobowe:

1) imiona i nazwisko;

2) numer Pesel;

3) datę urodzenia;

4) adres zamieszkania;

5) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, którym nie nadano nr Pesel;

6) nr telefonu;

7) adres e-mail;

8) stopień pokrewieństwa z osobą, dla której wnioskodawca ubiega się o przyznanie Karty lub wydanie 
duplikatu Karty;

9) informację o zawarciu związku małżeńskiego;

10) informacje o niepełnosprawności dziecka, w tym informacje o okresie na jaki zostało wydane orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

11) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w ustawie 
o systemie informacji oświatowej, okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji, nazwie i adresie 
siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza;

12) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby 
szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;

13) informację o umieszczeniu / pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 
dotychczasowym rodzinnym domu dziecka;

14) informację dotyczącą zasłużonego honorowego dawcy krwi;

15) informację potwierdzającą prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

16) informację potwierdzającą najem lokalu mieszkalnego na terenie miasta Bełchatowa.

2. Oświadczenia  zawarte we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.

3. Załącznik do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 stanowi Klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl  oraz 
w Kancelarii Głównej i merytorycznej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa.

Rozdział 4.
Dodatkowe informacje.

§ 10. 1. Katalog ulg i preferencji przygotowuje merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta 
Bełchatowa na podstawie zawartych porozumień z podmiotami, o których mowa w § 3.

2. Merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Bełchatowa udostępnia numery wydanych Kart 
oraz ich okresy ważności instytucjom oraz podmiotom, które przyznały ulgi i preferencje dla posiadaczy Karty.

§ 11. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzyma katalog ulg i preferencji, przysługujących na dzień 
wydawania Karty.

§ 12. Aktualny katalog ulg i preferencji dostępny będzie na stronie internetowej Miasta 
Bełchatowa www.belchatow.pl  oraz w Kancelarii Głównej i merytorycznej komórce organizacyjnej Urzędu 
Miasta Bełchatowa.
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§ 13. Podmioty, o których mowa w § 3 zamieszczą w widocznym miejscu informację o honorowaniu Karty.

§ 14. Promocja Karty obejmować będzie ogłoszenia na stronie internetowej Miasta.

§ 15. Osoby, które otrzymały „Bełchatowską Kartę Rodzina 3 +”, zachowują nabyte uprawnienia do czasu 
upłynięcia terminu jej ważności.

§ 16. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, w tym zmiany 
miejsca zamieszkania posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta 
Miasta Bełchatowa - organu, który przyznał Kartę.

§ 17. W przypadku konieczności przyznania nowej Karty, dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi 
i unieważnieniu przez Prezydenta Miasta Bełchatowa - organu, który przyznał Kartę.
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UZASADNIENIE

26 stycznia 2012r. została podjęta lokalna inicjatywa wspierania rodzin wielodzietnych na

podstawie Uchwały nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia

„Bełchatowskiej Karty Rodziny 3+”. Wspomniana uchwała została zmieniona Uchwałą nr XLIX/439/14

Rady Miejskiej w Bełchatowie, w której m.in. rozszerzono krąg adresatów Karty

o rodziny posiadające przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne, seniorów (osoby, które ukończyły 60

rok życia) oraz zasłużonych honorowych dawców krwi. Natomiast Uchwałą nr XII/77/15 Rady Miejskiej w

Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015r. wprowadzono tekst jednolity do Uchwały nr XX/152/12.

Opracowany projekt uchwały stanowi ujednolicenie zapisów i dostosowanie ich do aktualnie

obowiązującego stanu prawnego tj. przede wszystkim 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018r. W

projekcie uchwały zawarto więc informacje dotyczące zakresu danych osobowych przetwarzanych w

związku z ubieganiem się o Bełchatowską Kartę Rodziny.

Na tej podstawie niezbędne jest wprowadzenie niniejszej uchwały, uchylającej poprzednią wraz ze

wszystkimi uchwalanymi zmianami, co ułatwi w znacznym stopniu realizację Bełchatowskiej Karty

Rodziny.
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