
POROZUMIENIE NR ………. 

Zawarte w dniu ……… pomiędzy: 

1. Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, 

NIP: 689-11-90-300, REGON: 370440070  

reprezentowaną przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza, 

zwana dalej Gminą 

a 

2. …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Partnera) 

reprezentowany przez ……………………………………………………………, 

zwanym dalej Partnerem. 

§ 1. 

Niniejszym porozumieniem Partner włącza się do przedsięwzięcia określonego 

w Uchwale Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  

21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”, zmienionej Uchwałą Nr XIX/238/16 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr VII/84/19 z dnia 26 lutego 2019 r. 

§ 2. 

Przystępując do realizacji porozumienia Partner umożliwi korzystanie członkom 

dużych rodzin mającym miejsce zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały lub 

czasowy pod wspólnym adresem na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, w których rodzic 

(rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 

troje dzieci bez względu na ich wiek, posiadającym „Ustrzycką Kartę Dużej 

Rodziny”: 

z ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

§ 3. 

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

w jego placówce/kach w …………………………………………………………………… 

przy ulicy …………………………………………………………..………………………… 

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

oraz logo dotyczące Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” dostarczone przez 

Gminę. 



 

§ 4. 

Gmina zapewnia promocję Partnera Programu poprzez umieszczenie informacji 

o udzielanych ulgach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. 

§ 5. 

Partner ma prawo umieszczać informacje o uczestnictwie w Programie „ Ustrzycka 

Karta Dużej Rodziny”, w tym o udzielanych ulgach/zwolnieniach 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. 


