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z dnia O2 czetwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsp6lpracy z pzedsiqbiorcami oraz
insg6ucjami biorqcymi udzial w programie "Karta Gminy dla Duiei Rodziny"

Na podstawie art.30 ust.1, art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. D2.U.2013.594 zp62n. zm.) w zuviqzku z S 4 pkt 2 Programu,Karta Gminy
Ola DuZej Rodziny", przyjqtego Uchwatq Nr XLlVl576l14 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014r.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Wprowadza sig Regulamin wspolpracy z przedsiqbiorcami oraz instytucjami bior4cymi
udztal w programie "Karta Gminy dla Duzej Rodziny", kt6rego treii6 okre$la zat4cznik do
n i n iejszeg o zarzqdzenia.

s2
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spotecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Regulamin wsp6tpracy z przedsiebiorcami oraz instytucjami biorqcymi udzial
w programie ,,Karta Gminy dla Duiej Rodziny"

s1
'i.. Regulamin okre6la zasady wspotpracy z przedsiebiorcami oraz instytucjami,

zwanych dalej Partnerami, w aniqzku z realizowanym na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny programem ,,Karta Gminy dla Du2ej Rodziny".

2. Przedsigbiorca moZe przystqpi6 do programu, jezeli:

1\ zfozry wypetnionA deklaracjg w OSrodku Pomocy Spo'tecznej
w Czerwionce-Leszczynach, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu,

2) zaoferuje dla posiadaczy Kart zni2ki wedlug wlasnego uznania, na
preferowane prz:ez siebie towary lub Swiadczone uslugi.

s2

1. W przypadku spelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w S 1 ust.2 niniejszego
regulaminu Osrodek Pomocy Spofrecznej nada przedsigbiorcy status Partnera
poprzez wydanie mu naklejek i plakat6w w celu potwierdzenia udzialu
w Programie. Wz6r naklejki oraz plakatu stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.

2. Nazwa Partnera, wraz z oferowanymi zni2kami zostanie umieszczona
w Katalogu ulg izwolniefi.

3. Partner jest zobowiqzany do umieszczenia naklejek i plakatow w widocznym
miejscu w kazdym ze wskazanych miejsc prowadzenia dzialalno6ci.

4. Partner jest zobowi4zany do udzielenia posiadaczom Kart zni2ek
zadeklarowanych w zlo2onq deklaracji, po okazaniu przez posiadacza waZnej
Karty, kt6ra upowa2nia do korzystania ze zni2ek, wraz z dokumentem
potwierdzajqcym to2samo56.

5. Partner jest uprawniony do aktualizacji tre6ci o6wiadczenia, nie czq6ciej niz
razw miesi4cu.

s3
1. Przedsigbiorca ma prawo do rezygnacjt ze statusu Partnera za 14-dniowym,

pisemnym wypowiedzeniem.



Przedsigbiorca, kt6ry utracil status partnera jest zobowiqzany doniezwlccznego usunigcia otzymanych naklejek oraz prakatow, zas osrodekPomocy spotecznej do usunigcia wpisu dotyczqcego partnera z Katalogu ulgizwolnien.

Osrodek Pomocy Spolecznej jest uprawniony do pozbawienia przedsigbiorcy
statusu Partnera w pzypadku naruszenia przez niego' Regulaminu,
a w szczegolno6ci pzy odmowie udzielania zni2ek okreSlonydn * deftaracji.
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ZalEcznik Nr 1
do Regulaminu wspolpracy z pzedsigbiorcami
glaz.lnlMyciami biorqoTmi udzial w programie
,Karta Gminy dla Du2ej Rodziny"

Czenrionka-Leszczyny, dnia ... ... .

DEKLARACJA
przyst4pienia do programu ,,Karta Gminy dra Du^ej Rodziny,

dla podmiot6w prowadzqcych dziala.lno6d gospodarcza w celu swiadczenia uslugna rzecz os6b objgtych programem

1. Nazwa podmiotu prowadzqcego dzialalnoS6 gospodarczq:

2. Adres siedziby podmiotu:

3. lmig, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej do kontaktow:

4' Adres Swiadczenia usrug na rizecz os5b obigtych programem:

5' Rodzaj i zakres preferencyjnych warunk6w swiadczenia uslug na nzecz os6bobjgtych Programem:

(pdpisosoby upnwnionel
do rcprezentowania poclmiotu)
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ZalqenikNr2
do Regulaminu llspofpracy z pzedsigbiorcami
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potw,""Y:;UTi,?lf ff"glf l"rarrneraw aiqzku z rearizowanym programem,,Karta uili"t ;i; ;uiej Rodziny,,
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