Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr III/529/2014
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 listopada 2014 roku

POROZUMIENIE Nr …………………………..
DOT. WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU „OSTROWIECKA RODZINA 3+”

zawarte w dniu …………………………….. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, reprezentowaną przez:
1. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Pana ……………………………………………………..,
zwaną dalej „Gminą”,
2. a …………………………………………………, reprezentowanym przez ……………………………….
zwanym/ą dalej „Partnerem”.

§1.
Niniejszym porozumieniem „Partner” włącza się do realizacji, na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego, Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji,
ustalonego uchwałą Nr LXII/147/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października
2014r. (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014r., poz. 2701), zwanego dalej „Programem”.
§2.
1. Realizując treść §1 Partner umoŜliwi korzystanie przez wszystkich członków rodzin
wielodzietnych / dzieci rodzin wielodzietnych*1, zamieszkałych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
i legitymujących się wydanym przez upowaŜnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, dokumentem w postaci „Karty DuŜej Rodziny” oraz
zgodnie z treścią §6 ust. 2 Programu – z następujących ulg, preferencji za sprzedawane (oferowane) przez
siebie towary lub usługi:

1) ………………………………………………(rodzaj ulg, preferencji)

2) ……………………………………………… 3) ……………………………………………… 4) ……………………………………………… -

……………………………………………………….
(miejsce realizacji Programu)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

2. Gmina, w ramach akcji informacyjnych, jest upowaŜniona do przedstawiania podjętego
przez Partnera zobowiązania, określonego w ust. 1, w swoich materiałach informacyjnych, na stronie
internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sporządzanym przez Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego wykazie jednostek i przyznanych przez nie uprawnień w ramach Programu oraz
w aktualizacjach tego wykazu.
§3.
Partner ma prawo, w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia, umieszczać
w widoczny sposób logo Programu – zgodnie z wzorem określonym w §8 Programu, w miejscu (miejscach)
realizacji przez siebie Programu oraz prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a takŜe na swoich
stronach internetowych i materiałach promocyjnych, reklamowych, itp., wraz z informacją o treści: „Partner
Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+””.
§4.
1. Porozumienie zawiera się na okres od ……………………………….…….
do ……………………………….. / na czas nieokreślony*2, nie dłuŜej jednak niŜ na okres obowiązywania
Programu.
2. KaŜda ze stron ma prawo odstąpić od Porozumienia, z zachowaniem 2-tygodniowego
okresu wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

§5.
1. Gminie przysługuje prawo kontroli, czy Partner realizuje Porozumienie zgodnie z jego
treścią oraz Programem.
2. Gmina moŜe rozwiązać Porozumienie w trybie natychmiastowym, w drodze pisemnego
oświadczenia, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Porozumienia, a w szczególności
całkowitego zaprzestania udzielania przez niego preferencji, ulg, o których mowa w §2 ust. 1 lub
oferowania ich w sposób mniej korzystny od zadeklarowanego, a takŜe w przypadkach, gdy działalność
Partnera w inny sposób sprzeniewierza się celom Programu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2:
1) Prezydent Miasta niezwłocznie usuwa dane o Partnerze, upublicznione w formach określonych
w §2 ust. 2,
2) Partner jest zobowiązany do niezwłocznego zaniechania posługiwania się logiem Programu oraz
informacją, o której mowa w §3.
§6.
Koszty realizacji przez Partnera przyznanych przez niego uprawnień w ramach Programu,
stosownie do treści §2 ust. 1, pokrywa Partner wyłącznie ze swoich środków i nie są one finansowane
(refundowane) Partnerowi z budŜetu Gminy.
§7.
Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne udostępnienie „Karty DuŜej Rodziny”,
o której mowa w §2 ust. 1, przez osoby, którym ją przyznano, innym nieuprawnionym osobom.
§8.

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.

§9.
W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie postanowienia
Programu oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§10.
ze stron.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej

Partner:

………………………………………….

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

………………………………………….

z up. Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Paweł Górniak

*1 zakreślić właściwe
*2 wskazać właściwe

