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Rodzina wielodzietna - rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane
ukończenie nauki,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych
lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje
rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd
pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy
rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w
gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny
wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub
odpisy dokumentów:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie,
że rodzic
nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga
dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt
małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub
dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej
placówce;

Phoca PDF

Beneficjenci programu
Opublikowano: poniedziałek, 22, sierpień 2016 11:43
Odsłony: 8553

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument
potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki – oświadczenie o
pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Przyjmując wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, urzędnik sporządza i
uwierzytelnia kopie przedstawionych przez rodzica dokumentów.
Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego
po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie
nauki w danej placówce;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności
orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w
danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25. roku życia.
W przypadku dzieci, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym
pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej
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Duża Starachowicka Rodzina178.11 KB
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