
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 1840/2014 

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
z dnia 24 lutego 2014r. 

                             

 Porozumienie Nr…….../..........  

Zawarte w dniu ........................................... pomiędzy: 

Miastem  Siemianowice  Śląskie,  reprezentowanym  przez  Prezydenta  Miasta  Rafała  Piecha,

w imieniu którego występuje ………………………………………….,  działająca na podstawie

Upoważnienia nr ……………. z dnia ………... roku

zwanego dalej Miasto 

a

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

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………., 

ul. ……………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

.......................................................................................................................................................      
zwanym dalej „Partnerem”  

w sprawie współpracy w ramach Programu „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” 

  

§ 1  

Niniejszym  porozumieniem  Partner  włącza  się  do  realizacji  celów  określonych  w  Uchwale

Nr  422/2013  Rady  Miasta  Siemianowic  Śląskich  z  dnia  26  września  2013  r.  w  sprawie

wprowadzenia na terenie Miasta Siemianowice Śląskie Programu „Siemianowicka Karta Rodzinna

3 i więcej”.  

§ 2 
 

Realizując §1 porozumienia Partner umożliwi korzystanie ze zniżek/ulg* rodzinom posiadającym

„Siemianowicką Kartę Rodzinną 3 i więcej” w następującej formie: 

...............% zniżki/ulgi* na ......................................................…………..……………...…................,

...............% zniżki/ulgi* na ...........………………………....................……........................................,

...............% zniżki/ulgi* na …...........................................…………………………............................,

...............% zniżki/ulg* na................................................................………………………….............,



§ 3  

Partner wskazuje, że zniżki/ulgi*, o których mowa w § 2 będą realizowane w jego placówce/kach:  

1. …..........................................................................................………….................................….........
(nazwa i adres)

2. ….............................................................................................…………..................................….....
(nazwa i adres)

3. …..........................................................................................................…………........................…..
(nazwa i adres)

 
§ 4  

Partner  dobrowolnie  zobowiązuje  się  do  realizacji  zniżki/ulg*  dla  uczestników  Programu

„Siemianowicka  Karta  Rodzinna  3  i  więcej”.  Oferta  powinna  być  uwidoczniona  w  cenniku

Partnera. Z oferty może korzystać zarówno cała rodzina wielodzietna, jak i poszczególni jej 

członkowie. 

§ 5  

Partner  zobowiązuje  się  do  finansowania  udzielonych  zniżek/ulg*  z  własnych  środków,

a z  tytułu realizacji  postanowień niniejszego porozumienia strony nie  będą miały wobec siebie

żadnych roszczeń finansowych. 

§6 
 
Miasto  w  ramach  akcji  informacyjnej  jest  upoważnione  do  informowania  w  mediach,

na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Siemianowice  Śląskie,  oraz  materiałach/publikatorach

własnych  i  wydawanych  przez  podmioty  trzecie  o  uczestnictwie  Partnera  w  Programie

„ Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej ”. 

§ 7 
 
Partner  jest  zobowiązany  do  umieszczenia  w  widocznym  miejscu  w  swojej/ich  siedzibie/ach,

o której/ych mowa w § 3,   materiałów promocyjnych dotyczących Programu „ Siemianowicka

Karta Rodzinna 3 i więcej ” dostarczonych przez Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich.

 



§ 8  

Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek/ulg* w ramach Programu

„Siemianowicka  Karta  Rodzinna  3  i  więcej”,  określonych  w §  2  Porozumienia,  we  własnych

materiałach  promocyjno  –  reklamowych,  wyłącznie  wskazując  miejsca,  które  zgłosił  w  §  3

niniejszego Porozumienia.  

§ 9 

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

 
§ 10 

 
Każda  ze  stron  ma  prawo  odstąpić  od  porozumienia  z  zachowaniem  30.dniowego  okresu

wypowiedzenia,  poprzez  przekazanie  pozostałym  stronom  pisemnego  oświadczenia

o odstąpieniu od porozumienia**. 

 

§ 11 

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.  
 
                                   

§ 12  

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji porozumienia, strony rozstrzygać będą polubownie. 

§ 13 
 
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

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

Miasto                                                                                            Partner   

* niepotrzebne skreślić
** nie dotyczy miejskich jednostek budżetowych


