RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA
Porozumienie Nr ……………..
w sprawie współpracy w ramach Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych” Rodzina 3+”.

Zawarte w dniu …………………………………………pomiędzy
Gminą Głogów Małopolski, reprezentowaną przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego,
zwaną dalej „Gminą”
a .................................................................................................................................................
z siedzibą w ………………..…………. ul............................................, reprezentowanym
przez: .............................................. zwanym dalej „Partnerem”
§1
Na mocy niniejszego porozumienia Partner przystępuje do programu określonego w Uchwale
nr XXXIV/364/2013 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych ” Rodzina 3+”, mającego na
celu podejmowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych w Gminie Głogów Małopolski.
§2
Realizując § 1 porozumienia Partner umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne,
posiadające kartę Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych ”Rodzina 3+” z ulg
i uprawnień, określonych w załączniku do porozumienia.
§3
Partner wskazuje, że ulgi, o których mowa w § 2, będą realizowane w jego placówce/kach
w …………………………………….………..…….. przy ul. …………….............................. .
§4
Gmina w ramach akcji informacyjnej na temat Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych
„Rodzina 3+” jest upoważniona do przedstawienia podjętego zobowiązania, o którym mowa
w § 2 i § 3, w materiałach informacyjnych i na prowadzonej przez siebie stronie internetowej.
§5
Partner jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o udziale
w Programie i stosowaniu w miejscu o którym mowa w § 3 ulg i zniżek. Ponadto Partner ma
prawo posługiwania się powyższymi informacjami we własnych materiałach promocyjno –
informacyjnych.
§6
Porozumienie zawiera się na okres od ................... do ………………. roku / na czas
nieokreślony.
§7
Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków
(z wyłączeniem podmiotów stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Głogów

Małopolski), a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą
wnosić wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.
§8
Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem
4 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie wymaga dla swej ważności doręczenia
drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu porozumienia.
§9
sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

1. Porozumienia
każdej ze stron.
2. Załącznik stanowi integralną część porozumienia.
3. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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