
 

 

Porozumienie Nr……. 

 

w sprawie przystąpienia do Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 

 

zawarte w dniu …......................................... r.  pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną 

przez Pana Wiesława Ordona – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej Gminą, 

a.................................................................................................................................... z siedzibą 

w………………….………………………., ul............................................, reprezentowanym 

przez .........................................................................., zwanym dalej Partnerem. 

 

§ 1 

Niniejsze porozumienie zawiera się w celu realizacji Nowodębskiego Programu dla Rodzin 

Wielodzietnych przyjętego Uchwałą Nr XVII/166/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia  

25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia 

i ulgi rodzinom wielodzietnym. 

 

§ 2 

Przystępując do realizacji porozumienia Partner umożliwi korzystanie rodzinom wielodzietnym, 

posiadającym Kartę Dużej Rodziny wydaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o Karcie Dużej Rodziny, z następujących zniżek/ulg przy zakupie towaru/usługi: 

1) …….% zniżki w zakupie/usłudze …………………………………………………………., 

2) …….% zniżki w zakupie/usłudze………………………………………………………….., 

3) …….% zniżki w zakupie/usłudze …………………………………………………………., 

4) …….% zniżki w zakupie/usłudze……………………………………………….………….. 

 

§ 3 

1. Partner oświadcza, że zniżki/ulgi, o których mowa w § 2 będą obowiązywały w jego 

placówce/kach w ………………..…….. przy ul. ......................................................................... 

2. Partner umieści w widocznym miejscu w swojej placówce materiały informacyjne dotyczące 

Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych dostarczone przez Gminę. 

 

§ 4 

Gmina zapewnia promocję Partnera programu poprzez umieszczenie informacji o udzielanych 

ulgach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz w wydawanych publikacjach. 

 

§ 5 

Partner ma prawo umieszczać informacje o uczestnictwie w Nowodębskim  Programie dla Rodzin 

Wielodzietnych, w tym o udzielanych zniżkach/ulgach we własnych materiałach promocyjno – 

reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności. 

 

§ 6 

Porozumienie zawiera się na okres od ................................. do ……………………. roku / na czas 

nieokreślony. 

 

 



§ 7 

1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych 

Partnera. 

2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą kierować wobec 

siebie żadnych roszczeń finansowych. 

 

§ 8 

Każda ze stron ma prawo rozwiązać porozumienie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu 

porozumienia. 

 

§ 9 

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem………………………………………. 

 

§ 11 

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

   Partner          Gmina 


