
                                                                               

                                                          Załącznik do Uchwały Nr VII.38.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 r 

                                                                                     W sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego 

                                                                                       dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OSŁONOWY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH Z TERENU GMINY RACIĄŻ 

 

 

§.1 

1. Gminny Program Osłonowy dla Rodzin Wielodzietnych realizowany w Gminie Raciąż jest 

skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zwanych dalej 

rodziną wielodzietną, zamieszkałych na terenie Gminy Raciąż pod wspólnym adresem. 

 

2. Rodziną Wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca 

trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 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. 

 

§. 2 

Realizacja Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych ma na celu: 

1. Promowanie modelu rodzin z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej 

2. Umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji rodzin wielodzietnych 

3. Poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych 

4. Zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 

 

§.3 

Wsparcie rodzin wielodzietnych polegać będzie na: 

1. zwrocie 100% kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i 

następne dziecko zamieszkałe w rodzinie wielodzietnej. 

 

2. Pokryciu 100% kosztów opłaty za dożywianie dzieci nie kwalifikujących się do korzystania z 

Wieloletniego Programu wspierania Finansowego Gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”. 

 



§.4 

1. Zwrot kosztów o których mowa w § 3. pkt 1 następuje na wniosek rodziców wraz za złożonym 

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu po spełnieniu łącznie 

następujących kryteriów: 

 

1) została złożona prawidłowo wypełniona deklaracja lub jej zmiana wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawo do zwrotu  

 

2) na dzień złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości  nie zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

2. Pokrycie kosztów o których mowa w §.3 pkt 2 następuje na wniosek rodziców wraz ze złożonym 

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego programu. 

 

§.5 

1. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszej uchwale 

niezbędnych do otrzymania zwrotu, uprawniony traci prawo do zwrotu z końcem miesiąca, w którym 

nastąpiły  zmiany. 

 

2. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat w trakcie czasookresu uprawniającego do 

korzystania ze zwrotu, prawo do zwrotu wygasa z końcem miesiąca, w którym wystąpiła zaległość. 

 

§.6 

1. Zwrot kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie realizowany w okresie 

kwartalnym, do 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, natomiast w IV kwartale do 29 

grudnia, na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Raciąż, natomiast pokrycie kosztów 

dożywiania dokonywane będzie na koniec miesiąca po przedłożeniu faktury podmiotu dostarczającego 

posiłki. 

§.7 

1. Zwrot kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pokrycie kosztów za dożywianie 

dokonywane będzie w oparciu o: 

 

1) przedstawione dokumenty potwierdzające dokonanie opłaty (faktura, rachunek, 

pokwitowanie itp.) 

2) lista osób, którym przyznano zwrot lub pokrycie kosztów o których mowa w § 3 pkt 1 i 2. 

 

 



                                                                                                                       Załącznik Nr 1 programu 

                                                                                                                        z dnia 10 czerwca 2015 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie zwolnienia za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odpadów wytworzonych przez trzecie i następne dziecko zamieszkałe w 

rodzinie wielodzietnej 

 

 
 

Imię i nazwisko 

składającego oświadczenie: ................................................................................... 

 

Adres nieruchomości, na której 

zamieszkuje rodzina: ............................................................................................. 

 

Oświadczam, że na nieruchomości jw. zamieszkuje ............ dzieci spełniających 

wymóg § 1 ust. 2 Uchwały Nr ..../..../2015 Rady Gminy Raciąż z dnia ................ 

tj. dzieci w wieku od 18 roku życia lub  do ukończenia 25 roku życia, jeżeli 

kontynuują naukę w szkole. 

 

W związku z powyższym zwrotu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi podlegają odpady wytworzone przez ............ dzieci 

zamieszkujących w rodzinie wielodzietnej 

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe.. 

 

 

.......................................                                        .................................................. 
                 (data)                                                                               (czytelny podpis zgłaszającego) 
 
 

 



                                                                                                                            Załącznik Nr 2 programu 

                                                                                                                           z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach dla rodzin 

wielodzietnych, które swoim dochodem nie wchodzą w wieloletni program rządowy 

”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

 

Imię i nazwisko 

składającego oświadczenie: ......................................................................................................... 

Adres zamieszkania: .................................................................................................................... 

Nr telefonu: ............................................... 

 

Oświadczam, że posiadam ..... dzieci spełniające wymóg § 1 ust. 2 Uchwały Nr ....../....../2015 

Rady Gminy Raciąż z dnia .............. tj. dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub 

gimnazjum w miejscowości .................................................. 

 

W związku z powyższym koszty dożywiania zostaną pokryte w całości. 

 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

Jestem uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1kk. za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy. 

 

 

Miejscowość ....................................                                   Data ............................................... 

 

...........................................................                                  ......................................................... 
(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)                                                         (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 


