UCHWAŁA NR VIII/39/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie przejęcia Programu Wągrowiecka Rodzina 3+
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, ze zm.1), art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)
oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada
Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/248/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia
Programu Wągrowiecka Rodzina 3+ wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych mający prawo do
posiadania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz.1863).”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny wydana na
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2.”;
„2. Burmistrz Miasta Wągrowca wydając Kartę Dużej Rodziny informuje uczestników Programu
o przysługujących im uprawnieniach w mieście Wągrowcu.”;
3) w § 5 uchyla się ust. 5;
4) załącznik 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Zbigniew Byczyński

1] zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Porozumienie
zawarte w dniu .................................. r. pomiędzy:
Gminą Miejską Wągrowiec z siedzibą przy ulicy Kościuszki nr 15a, 62-100 Wągrowiec, NIP 766-19-72-436,
Regon 570791282, reprezentowaną przez.................................. - Burmistrza Miasta Wągrowca, zwaną dalej
„Gminą”,
a
.………………..……...…………….....…............……………………………………………………….......
z siedzibą w ………………….......................................................................................reprezentowaną/ym
przez:………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………........................…………………
zwaną/ym dalej „Partnerem".
Strony Porozumienia oświadczają:
§ 1. Porozumienie zawiera się w celu realizacji na terenie Gminy Programu Wągrowiecka Rodzina 3+,
zwanego dalej Programem, przyjętego Uchwałą Nr……………. z dnia ………………… r. w sprawie przyjęcia
Programu Wągrowiecka Rodzina 3+, zwaną dalej uchwałą.
§ 2. 1. Partner dobrowolnie zobowiązuje się do realizacji oferty promocyjnej dla uczestników Programu. Oferta
powinna być uwidoczniona w cenniku Partnera. Z oferty promocyjnej może korzystać zarówno cała rodzina
wielodzietna, w rozumieniu uchwały, jak i poszczególni jej członkowie.
2. Zakres oferty promocyjnej oraz miejsca, w których będzie ona realizowana, określa załącznik do
porozumienia.
§ 3. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferty w ramach Programu będzie przedłożenie imiennej
„Karty Dużej Rodziny”, zwanej dalej Kartą.
§ 4. W celu realizacji przedmiotu porozumienia Gmina zobowiązuje się do:
1) opracowania listy uprawnień dla rodzin wielodzietnych objętych Programem wraz ze wskazaniem miejsca
realizacji,
2) opublikowania listy uprawnień oraz znaków firmowych Partnera Programu na stronie internetowej Gminy,
3) informowania w ramach akcji informacyjnej w mediach oraz publikatorach tradycyjnych i elektronicznych,
własnych i wydawanych przez podmioty trzecie o uczestnictwie Partnera w Programie,
4) udostępnienia Partnerowi identyfikatora przystąpieniu do Programu, celem oznakowania punktu prowadzenia
działalności.
§ 5. W celu realizacji przedmiotu porozumienia Partnera zobowiązuje się do:
1) udzielania ulg/zniżek w zakresie określonych w § 2 niniejszego porozumienia,
2) oznaczenie punktu prowadzenia działalności identyfikatorem przystąpienia do Programu,
3) umieszczenie informacji o udziale w Programie na swojej stronie internetowej oraz w materiałach
informacyjno-promocyjnych.
§ 6. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek/ulg we własnym zakresie, a z tytułu realizacji
postanowień niniejszego porozumienia strona nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń finansowych w stosunku do
Gminy.
§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na okres od ................... do ………………. roku / na czas nieokreślony.
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2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od porozumienia za jednomiesięcznym wypowiedzeniem
drugiej strony.
3. W przypadku rażącego naruszenia porozumienia każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 8. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.
§ 9. Spory mogące wynikać z realizacji porozumienia Strony rozstrzygać będą polubownie.
§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………

.......................……………......

Partner

Burmistrz Miasta Wągrowca

Załącznik
do Porozumienia
Oferta obowiązująca w ramach Programu Wągrowiecka Rodzina 3+
Adres/y siedziby
Instytucji/Firmy, gdzie będą
udzielane
ulgi/zniżki
....................................................

Wielkość
ulg/zniżek
%

Oferta
(zakres towarów i usług
objętych ulgą/zniżką)

..............................

1) ..........................................

..............................

..............................................

..............................

2) ..........................................

..............................

..............................................

..............................

3) .........................................

..............................

.............................................

Uwagi

......................................

4) .........................................
.............................................
5) ........................................
.............................................

Wągrowiec, dnia……………………
…………………………………………………
Podpis osoby reprezentującej Instytucję/Firmę
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Uzasadnienie
Uchwała w dotychczasowym brzmieniu odnosiła się do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Uchwała Rady Ministrów ustanawiająca program utraciła moc z dniem 1 stycznia 2015 r. Prawo do korzystania
z ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny" reguluje obecnie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny, której przepisy przewidują możliwość wykorzystania Karty jako dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do korzystania z programu samorządowego. Wobec powyższych zmian należało zaktualizować
zapisy uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2014 r. Pozostałe zmiany mają charakter
redakcyjny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Zbigniew Byczyński
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