
 

UCHWAŁA Nr 126/XIV/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków 

życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1484) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się ogłosid tekst jednolity uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 

29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków 

życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia Rady Gminy Żabia Wola, 

które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Załącznik  

do Uchwały Nr  126/XIV/2015 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 24 listopada 2015 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 24 listopada 2015r. 

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 

marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych 

rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy  

Żabia Wola. 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)ogłasza się w załączniku  

do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków 

życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2013 r., poz. 6178), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 6178), 

2) Uchwałą Nr 73/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.  

poz. 273),  

3) Uchwałą Nr 66/XXXIX/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 września 2014 r. o zmianie 

uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia 

działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11370) 

 



2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2-3 Uchwały NR 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia 

działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych  

na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 6178), które stanową: 

„§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.” 
 

2) § 2 - 3 Uchwały NR 73/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia 

działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych  

na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 273), które stanowią:  

„§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.” 
 

3) § 2 - 3 Uchwały Nr 66/XXXIX/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 września 2014 r. o zmianie 

uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao 

zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11370), które stanowią:  

„§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.” 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 

  



Załącznik nr 1  

do obwieszczenia Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia24 listopada2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 21/VI/2011 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

w sprawiepodjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 

(tekst jednolity) 

 

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

(Dz.U.2013.594 j.t.ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy  

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t. ze zm.)Rada Gminy Żabia Wola 

uchwala, co następuje:  

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach 

wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych Rada Gminy  

Żabia Wola przyjmuje niniejszą uchwałę. 

 

§1 

Ilekrod w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumied rodzinę 

zamieszkałą na terenie Gminy Żabia Wola (także rodzinę zastępczą), składająca się z rodziców 

(jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia  

lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. 

 

§2 

1. Uchwała niniejsza ma na celu : 

a. Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do kina, basenu i zajęd dla dzieci i młodzieży 

organizowanych przez Dom Kultury w Żabiej Woli; 

b. Umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej; 

c. Poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych. 

2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Żabia Wola,  

który daje możliwośd wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej  

oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku. 

 



§3 

Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których  mowa w §2 są: 

1. umożliwianie członkom Rodziny Wielodzietnej dostępu do ofert kina w Ośrodku Kultury  

w Grodzisku Mazowieckim poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów. 

2. umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach  

(50% zniżki od obowiązujących cen biletów) z pływalni „WODNIK 2000” w Grodzisku 

Mazowieckim. 

3. umożliwienie dostępu do zajęd dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dom Kultury  

w Żabiej Woli poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia. 

4. umożliwienie korzystania, Rodzinom Wielodzietnym posiadającym czworo i więcej dzieci,  

z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy  

i z powrotem do miejsca zamieszkania. 

5. 1 umożliwienie Rodzinom Wielodzietnym posiadającym czworo i więcej dzieci uzyskania zniżki 50% 

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola.  

 

§4 

1. Jako potwierdzenie uprawnieo do korzystania z instrumentów, o których mowa w §3 wprowadza 

się KARTĘ DUŻEJ RODZINY 3+ oraz KARTĘ DUŻEJ RODZINY 4+. 

2. 2Wzór KARTY DUŻEJ RODZINY 3+, dla rodziny z trojgiem dzieci, stanowi załącznikNr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. 3 Wzór KARTY DUŻEJ RODZINY 4+, dla rodziny z co najmniej czwórką dzieci , stanowi załącznik Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

                                                           
1
dodany na mocy § 1 ust.1 uchwały nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających  

do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2013 r., poz. 6178) 

2
 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 1 uchwały NR 73/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 listopada 2013 r.  

w sprawie zmiany uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao 

zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola 

(Dz. Urz. Woj. Maz.z 2014 r. poz. 273) 

3
w brzmieniu ustalonym § 1 ust.2 uchwały nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: 

Zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających  

do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2013 r., poz. 6178), następnie zmienionym na mocy § 1 pkt 2 uchwały NR 73/XXXII/2013 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r.  

w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych  

na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz.z 2014 r. poz. 273) 



4. KARTA DUŻEJ RODZINY będzie wydawana na okres 1 roku od 1 października do 30 września. 

5. Kartę DUŻEJ RODZINY będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej. 

 

§54 

Uzyskanie karty DUŻEJ RODZINY odbywad się będzie na wniosek rodzica złożony w Urzędzie Gminy w 

Żabiej Woli (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały). 

 

§6 

Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w §3 pokrywane są z budżetu  

Gminy Żabia Wola. 

 

§75 

(uchylony) 

 

§8 

Promocja działao obejmowad będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz w Internecie. 

 

§9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§10 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 

  

                                                                                                                                                                                     
 

4
w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 1 uchwały66/XXXIX/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 23 września 2014 r.  

o zmianie uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających  

do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. 

Maz.z 2014 r. poz. 11370) 

5
Uchylony zgodnie z § 1 pkt. 3uchwały 66/XXXIX/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 23 września 2014 r.  

o zmianie uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działao zmierzających  

do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. 

Maz.z 2014 r. poz. 11370) 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr 21/VI/2011 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY 3+ 

 
 
 

 

Gmina Żabia Wola 

 

KARTA DUŻEJ 

RODZINY3+ 
 

 

………………………. 
(rodzina) 

 

…………………………….., 
 

………….…………………, 96-321 Żabia Wola 
 (dane posiadacza karty) 

 

Nr karty … 
 

 

KARTA WAŻNADO ………… 

 
 

 

Na podstawie Uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia  

29 marca 2011 r. niniejsza KARTA DUŻEJ RODZINY uprawnia do:  
 

50% zniżki na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9; 
 

50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41; 
 

50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez  

Dom Kultury w Żabiej Woli. 
 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
Wójt Gminy Żabia Wola 

(pieczęć i podpis) 
 

 

 

KARTA WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI  

 (W PRZYPADKU DZIECINIE POSIADAJACYCH DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  

– Z KARTĄ INNEGOCZŁONKA RODZINY) 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 

  



Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr 21/VI/2011 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

 

 

WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY 4+ 
 
 

 

Gmina Żabia Wola 

 

KARTA DUŻEJ 

RODZINY4+ 
 

 

………………………. 
(rodzina) 

 

…………………………….., 
 

………….…………………, 96-321 Żabia Wola 
 (dane posiadacza karty) 

 

Nr karty … 
 

KARTA WAŻNA   DO ………… 

  

Na podstawie Uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia  

29 marca 2011 r. niniejsza KARTA DUŻEJ RODZINY uprawnia do:  
 

50% zniżki na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9; 
 

50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41; 
 

50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez  

Dom Kultury w Żabiej Woli; 
 

bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły  

na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania; 
 

50% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie  

Żabia Wola. 
 

………………………………………………….. 
Wójt Gminy Żabia Wola 

(pieczęć i podpis) 
 

KARTA WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI  

(W PRZYPADKU DZIECINIE POSIADAJACYCH DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  

– Z KARTĄ INNEGOCZŁONKA RODZINY) 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 

 

  



 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr 21/VI/2011 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

Żabia Wola, dnia …………………………………………. 
 

…………………………………………….……………….. 
imię i nazwisko 

………………………………………….………………….. 

…………………………………………………..…………. 
adres 

………………………………………………..……………. 
seria i numer dowodu osobistego     URZĄD GMINY ŻABIA WOLA 

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

WNIOSEK 

 o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY 

Wnoszę o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania  

z uprawnieo określonych Uchwała Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r.  

w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych  

rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej 

wymienionym adresem: 

1.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy 

2.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

3.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

4.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

5.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

6.  



………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

7.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

8.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

9.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

10.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię, nazwisko, data urodzenia, stopieo pokrewieostwa 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy poświadczające liczbę osób i miejsce zamieszkania. 

2. Zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki  

dla dzieci powyżej 18 roku życia. 

 

………………………………………………………. 

data, czytelny podpis 

 

Oświadczam, że: 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie 

mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniuna podstawie ustawy,  

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” potwierdzam, że powyższe 

dane są prawdziwe. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Żabia Wola danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

na potrzeby realizacji uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r.  

w sprawie podjęcia działao zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 t.j. ze zm.) 

 

 

………………………………………………………. 

data, czytelny podpis 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 


