Załącznik
do uchwały Nr VII.25.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 30 marca 2015 r.

GMINNY PROGRAM „ZŁOTOWSKA RODZINA NA 5”
§ 1. 1. Program „Złotowska Rodzina na 5”, zwany dalej „Programem”, kierowany jest do rodzin
wielodzietnych zamieszkujących na terenie miasta Złotowa niezależnie od sytuacji materialnej.
2. Do korzystania z Programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzice (rodziców) zastępczych lub osobę
(osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę
zastępczą, oraz osobę, przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
3. Poprzez rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica
mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, kiedy dziecko uczy się w szkole lub szkole
wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
§ 2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Złotów i ma na celu:
1) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do instytucji kulturalnych oraz obiektów
sportowych działających na terenie miasta,
2) promowanie modelu rodzin wielodzietnych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku,
3) zachęcanie do integracji i poprawę warunków materialnych,
4) zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.
§ 3. 1. Środkami służącymi do realizacji celów Programu są:
1) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, ośrodków sportu i rekreacji
zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje kultury,
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2) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby Partnerów oferujących
ulgi i zwolnienia oraz udostępnianie usług w dziedzinach mogących stanowić pomoc dla rodzin
wielodzietnych,
3) utworzenie katalogu ulg i zwolnień udostępnionych usług oferowanych przez:
a) miejskie jednostki organizacyjne i instytucje kultury, w szczególności w zakresie zniżek od
obowiązujących cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie oraz zniżek od obowiązujących cen biletów
za korzystanie z oferty przygotowanej przez miejskie instytucje kultury,
b) uczestniczących w programie Partnerów.
§ 4. 1. Instrumentem służącym do realizacji celów, o których mowa w § 3, jest „Karta Dużej Rodziny”
zapewniająca rodzinom wielodzietnym uprawnienia do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez
Partnerów deklarujących chęć współpracy w ramach Programu oraz jednostki organizacyjne i
instytucje kultury w Złotowie.
2. Potwierdzeniem prawa do korzystania z uprawnień przyznanych przez miasto Złotów jest „Karta
Dużej Rodziny”.
3. Przyznanie, wydanie i korzystanie z „Karty Dużej Rodziny” dla uczestników Programu wynika
z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863).
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydając „Kartę Dużej Rodziny” oprócz
informacji, o których mowa w art. 14 wyżej wymienionej ustawy, informuje uczestników Programu
o przysługujących im uprawnieniach w mieście Złotowie.
§ 5. 1. Przystąpienie Partnerów do Programu następuje na podstawie złożonej w Urzędzie Miejskim w
Złotowie przez zainteresowany podmiot deklaracji oraz zawartego z Gminą Miasto Złotów
porozumieniem. Wzór deklaracji oraz porozumienia stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do
Programu.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz aktualnych Partnerów Programu
i oferowanych ulg i zniżek publikowany i aktualizowany będzie na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego w Złotowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.
3. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i zniżek jest identyfikator przystąpienia do Programu
– wzór identyfikatora stanowi załącznik nr 3 do Programu.
4. Obsługę administracyjną Programu będzie prowadzić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złotowie.
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Załącznik nr 1
do Programu „Złotowska Rodzina na 5”
DEKLARACJA PARTNERSTWA
Podmiot:

Zgłaszam przystąpienie do Programu „Złotowska Rodzina na 5” i zobowiązuje się udzielać
zniżek na oferowane towary i usługi według poniższych zasad:
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
- ……. % zniżki na ………………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się do udzielania w/w zniżek w następujących punktach:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………
- Od dnia ………………………
- Do dnia ………………………
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Do odwołania
(podkreślić właściwe)
Jednocześnie proszę o przekazanie identyfikatora przystąpienia do Programu „Złotowska
Rodzina na 5” celem oznakowania punktu w ilości …….. sztuk oraz w wersji elektronicznej na adres:
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wszelkie koszty związane z udzielonymi zniżkami dla uczestników Programu będę
ponosić we własnym zakresie i nie będę kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych podmiotu, którego jestem
reprezentantem/właścicielem, informacji o udzielanych zniżkach i logo przekazanego miastu Złotów
we wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia dla rodzin wielodzietnych oraz na
stronie internetowej Gminy Miasta Złotów oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.
………………………………..
(data i czytelny podpis)
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych w celu realizacji Programu „Złotowska Rodzina na „5”.
………………………………..
(data i czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
do Programu „Złotowska Rodzina na 5”
POROZUMIENIE
zawarte w dniu ……………………………. pomiędzy:
Gminą Miasto Złotów, adres siedziby: Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400
Złotów,reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Złotowa - ………………………..,

Strony Porozumienia oświadczają:
§ 1. Porozumienie zawiera się w celu realizacji na terenie miasta Złotowa Programu „Złotowska
Rodzina

na

5”

w

związku

ze

złożoną

przez

Partnera

Deklaracją

Partnerstwa

w dniu…………………………….. w tym do:
§ 2. 1. Partner zobowiązuje się do realizacji oferty dla uczestników Programu, uwidocznienia oferty
w cenniku. Z oferty może korzystać zarówno cała rodzina wielodzietna, w rozumieniu Uchwały jak
i poszczególni jej członkowie.
2. Zakres oferty oraz miejsce jej realizacji określa załącznik do porozumienia.
§ 3. Potwierdzeniem uprawnień w ramach Programu będzie „Karta Dużej Rodziny”.
§ 4. W celu realizacji Programu miasto Złotów zobowiązuje się do:
1) opublikowania wykazu uprawnień oraz znaków firmowych Partnera Programu na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotowie.
2) informowania poprzez publikacje tradycyjne i elektroniczne o uczestnictwie Partnera w Programie.
3) udostępnienia Partnerowi identyfikatora przystąpienia do programu, celem oznakowania punktu.
§ 5. W celu realizacji Programu Partner zobowiązuje się do:
1) udzielania zniżek określonych w § 2 niniejszego porozumienia.
2) oznaczenia punktu identyfikatorem przystąpienia do Programu.
3) umieszczenia informacji o udziale w Programie na swojej stronie internetowej oraz w materiałach
informacyjno-promocyjnych.
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§ 6. Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

……………………………………………..
Partner

……………………………………………..
Burmistrz Miasta Złotowa
Załącznik do Porozumienia

OFERTA OBOWIĄZUJĄCA W RAMACH PROGRAMU „ZŁOTOWSKA RODZINA NA 5”
1. Adres siedziby Instytucji/Firmy gdzie będą udzielane zniżki: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Oferta (zakres towarów/usług objętych zniżkami):
1) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Złotów, dnia ……………………………….
……………………………………………...
Podpis Właściciela/Reprezentanta Firmy
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Załącznik nr 3
do Programu „Złotowska Rodzina na 5”
Wzór logo Programu „Złotowska Rodzina na 5”
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Księga znaku/logo:
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