PROMUJ SWÓJ BIZNES
Z PROGRAMEM
„ZGIERZ DLA RODZINY”

ZGIERZ DLA RODZINY
Program „Zgierz dla rodziny” stanowi element polityki społecznej realizowanej przez
Gminę Miasto Zgierz. Jednym z celów programu jest wprowadzenie systemu ulg, zwolnień
i preferencji dla rodzin wielodzietnych z terenu miasta w postaci Zgierskiej Karty
Rodzinnej.
ZGIERSKA KARTA RODZINNA
Zgierska Karta Rodzinna oferuje mieszkańcom ulgi zaproponowane przez jednostki
organizacyjne Miasta tj: tańsze bilety wstępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych
MOSiR, zniżka na bilet miesięczny miejskiej komunikacji autobusowej czy też niższe stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ofercie brakuje więc szerokiego wachlarza usług jaki mogą zaproponować
Przedsiębiorcy.

ADRESACI PROGRAMU
Na terenie naszego miasta w chwili obecnej żyją 504 rodziny z minimum trójką dzieci,
co przekłada się na ok 2,5 tys. odbiorców usług.

ZYSK DLA FIRMY
Przede wszystkim Firma zyskuje bezpłatną reklamę i rozgłos wśród lokalnej społeczności.
Każdy Przedsiębiorca, który zadeklaruje chęć współpracy w ramach Zgierskiej Karty
Rodzinnej otrzyma logotyp, którym będzie mógł się posługiwać we wszystkich nośnikach
informacji, z których korzysta. Dodatkowo logo firmy zostanie zamieszczone na stronie
oficjalnej Miasta Zgierza – www.miasto.zgierz.pl
Wypełnioną deklarację uczestnictwa należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Zgierza przy ul. Popiełuszki 3a, piętro I.
Deklaracja jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta lub do odbioru
w Wydziale.

Informacje telefoniczne: 42714 32 26

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Zgierza
ul. Popiełuszki 3a
95-100 Zgierz
tel 42 714 32 26

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA PODMIOTU
JAKO PARTNERA DO PROGRAMU
„Zgierz dla Rodziny”

Nazwa firmy

Adres siedziby

NIP/REGON

Zakres prowadzonej działalności

Nr telefonu

Adres e-mail

Osoba do kontaktu

W imieniu ww. firmy zgłaszam chęć przystąpienia do programu „Zgierz dla Rodziny” oferując
rabaty na oferowane przez firmę towary/usługi zgodnie z poniższym wykazem:

l.p

Szczegółowy wykaz uprawnień

Termin obowiązywania
uprawnień

Lokalizacje, w których
można korzystać
z uprawnień
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Zgierz, dn. ................................

….............................................
pieczątka i podpis właściciela firmy

POROZUMIENIE NR

Zawarte w dniu ….................................. pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, z siedzibą w: 95-100
Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, NIP: 732-20-37-248, Regon 472057721 zwaną dalej „Gmina Miasto
Zgierz” reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza – Przemysława Staniszewskiego,
a
………………………………………………………. z siedzibą w: …..........................................,
ul. …................................................................ zwanym dalej „Partnerem:,
reprezentowanym przez: ……………………………………………………….

§1
Na podstawie porozumienia nr …................. Partner włącza się do programu „Zgierz dla Rodziny”
przyjętego do realizacji uchwałą Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014r w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych
pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”.
§2
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przyznanie przez Partnera szczególnych
uprawnień członkom rodziny wielodzietnej.
2. Zakres szczególnych uprawnień oraz miejsca, w których będą przyznawane szczególne
uprawnienia, określa załącznik do niniejszego porozumienia.

§3
Dokumentem potwierdzającym uprawnienie członka rodziny wielodzietnej do korzystania
ze szczególnych uprawnień jest Zgierska Karta Rodzinna.
§4
W celu realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia Gmina Miasto Zgierz zobowiązuje się do:
1. Zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Miasto Zgierz wykazu uprawnień
przyznanych przez Partnera w ramach Zgierskiej Karty Rodzinnej;
2. Umożliwienia wykorzystywania przez Partnera znaku Zgierskiej Karty Rodzinnej;
3. Udostępniania Partnerowi niezbędnych informacji o programie „Zgierz dla Rodziny”
oraz Zgierskiej Karcie Rodzinnej.

§5
W celu realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia Partner zobowiązuje się do udzielania
członkom rodziny wielodzietnej szczególnych uprawnień w zakresie określonym
w załączniku do niniejszego porozumienia oraz oświadcza, iż oferowane w ramach programu dobra
lub usługi są zgodne z celem Programu.
§6
Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych
Partnera.
§7

1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas określony od dnia ……………………
do dnia…………………………………./nieokreślony.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzeniem.
3. Strona może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę odpowiednio § 4 lub § 5 niniejszego
porozumienia.
§8
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.

.................................................
Partner

…...................................................
Gmina Miasto Zgierz

Załącznik
do Porozumienia
nr …...........................

Szczególne uprawnienia przyznane przez Partnera członkom rodziny wielodzietnej w ramach
Zgierskiej Karty Rodzinnej
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Szczegółowy wykaz uprawnień

Termin obowiązywania
uprawnień

Lokalizacje, w których
można korzystać z
uprawnień

