
UZASADNIENIE 
 

Od kilku lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej świadome istniejących zagrożeń 
demograficznych podejmuje działania w zakresie polityki prorodzinnej, mające na celu 
ułatwienie małżonkom podjęcia decyzji o posiadaniu dziecka oraz wspierania rodzin 
wychowujących dzieci. Przykładami takich działań może być przedłużanie urlopów 
macierzyńskich i ojcowskich, jak również wejście w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  
 Wychowanie dziecka wiąże się z szeregiem wydatków na podstawowe potrzeby 
materialne oraz edukację. W przypadku rodzin wielodzietnych często dzieci nie mają 
możliwości uczestnictwa w kosztownych zajęciach pozalekcyjnych.  
 Karta Rodziny + jest propozycją zwiększenia dostępności tych zajęć dla rodzin 
wielodzietnych i tym samym poprawy kondycji finansowej tych rodzin.  

Projekt uchwały wpisuje się w podobne działania wprowadzone w wielu miastach 
Polski. Troska o rodzinę, a głównie rodzinę wielodzietną, wydaje się jedną z najistotniejszych 
spraw, szczególnie w obliczu coraz szybszego starzenia się naszego społeczeństwa. Każde 
działanie podjęte w ramach polityki prorodzinnej, będzie owocowało w wielu dziedzinach 
życia nie tylko naszego miasta, ale i kraju. Samorząd Miasta Mława chce się włączyć  
w promocję rodzin posiadających co najmniej troje dzieci oraz rodzin zastępczych. 

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  wynika, że w 2011 roku 
świadczenia rodzinne, w postaci zasiłku rodzinnego, gdzie dochód nie przekroczył 504 zł  
na osobę otrzymały 177 rodziny, posiadające troje  dzieci oraz 87 rodziny z czwórką dzieci.  
Z pomocy społecznej skorzystało: 

 z trójką dzieci – 92 rodziny 

 z czwórka dzieci – 33 rodziny 

 z piątką – 22 rodziny 

 z szóstką – 7 rodzin 

 z siódemką i więcej – 4 rodziny 
Razem,  z pomocy  społecznej, dane na koniec grudnia 2011 roku, skorzystało 158 rodzin 
zamieszkujących w Mławie. 
W 2012 roku natomiast świadczenia rodzinne, w postaci zasiłku rodzinnego, gdzie dochód 
nie przekroczył 504 zł na osobę w rodzinie otrzymały 167 rodziny posiadające troje  dzieci 
oraz 74 rodziny z czwórką dzieci i więcej.  
Z pomocy społecznej skorzystało: 

 z trójką dzieci – 83 rodziny 

 z czwórka dzieci – 32 rodziny 

 z piątką – 14 rodziny 

 z szóstką – 5 rodzin 

 z siódemką i więcej – 3 rodziny 
Razem,  z pomocy  społecznej, dane na koniec grudnia 2012 roku, skorzystało 137 rodzin 
zamieszkujących w Mławie 

Większość tych rodzin, z uwagi na ograniczone środki finansowe nie ma możliwości 
realizacji wszystkich swoich potrzeb. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu poprawę 
warunków funkcjonowania rodzin wielodzietnych. 

Proponowane rozwiązania przyczynią się też do wzmacniania i wspierania funkcji 
rodziny. Podjęcie działań na rzecz poprawy warunków życia rodzin oraz promowanie modelu 
rodziny wielodzietnej jest w pełni uzasadnione. 


