INFORMACJA WÓJTA GMINY WISKITKI
dotycz ąca rz ądowego programu dla rodzin wielodzietnych
Do korzystanie z programu i uzyskanie „ Karty Du żej Rodziny" są uprawnieni członkowie
rodziny wielodzietnej bez wzgl ędu na jej dochód :
1. rodzic oraz jego ma łżonek mają cy na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku
do uko ńczenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy si ę w szkole lub
w szkole wyższej - do uko ńczenia 25 roku życia , natomiast bez ogranicze ń
wiekowych - w przypadku dzieci legitymuj ących się orzeczeniem
2.

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe łnosprawności ,
o przyznanie karty mogą ubiega ć się również rodziny zast ępcze i rodzinne domy
dziecka w których wyst ępuje troje lub wi ęcej dzieci.

„Karta Du żej Rodziny" przyznawana jest rodzinom zamieszkuj ącym na terenie gminy
Wiskitki.
Aby uzyskać „ Kartę Dużej Rodziny „ nale ży złożyć wniosek o przyznanie karty.
Składając wniosek o przyznanie Karty, nale ży przedłożyć do wglądu, oryginały lub
odpisy następujących dokumentów potwierdzaj ących uprawnienie do przyznania Karty :
1. w przypadku rodzice oraz ma łż onka rodzice — dokument
potwierdzający
to żsamo ść ;
2. w przypadku dzieci w wieku do uko ńczenia 18 roku życia — akt urodzenia lub
dokument potwierdzaj ący tożsamość ;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzaj ący
to żsamość oraz za świadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie
uko ńczenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymuj ących si ę orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia — dokument
potwierdzaj ący tożsamo ść oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności ;
5.

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast ę pczej lub rodzinom domu
dziecka — postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zast ępczej lub rodzinnym
domu dziecka.
Wnioski o przyznanie „Karty Du żej Rodziny" można pobiera ć w Urzędzie Gminy
Wiskitki w pok. Nr 8 lub 10. lub na stronie internetowej Gminy: www.wiskitki.pl
Korespondencje lub zapytania prosimy kierowa ć na adres:

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
e-mai: I ug_wiskitki@onet.pl
Informacj ę mo ż na uzyska ć pod nast ępuj ą cymi numerami telefonu:

46 855-47-58, 856-72-12, 856-72-16, 856-72-84 w. 40
1. Anna Goli ńska
46 855-47-58, 856-72-12, 856-72-16, 856-72-84 w. 36
2. Teresa Staniak
oraz na stronie internetowej Gminy: www.wiskitki.pl
WÓJT GMINY
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