
         Załącznik nr 4 do Regulaminu 

                              wydawania i korzystania 

      z „Janowskiej Karty Dużej Rodziny" 

  

Porozumienie partnerskie Nr …../2014 

 

Zawarte w dniu ……………. 2014 roku pomiędzy Gminą Janów Lubelski, 

reprezentowanym przez Burmistrza Janowa Lubelskiego – Pana Krzysztofa Kołtyś, 

a …………………………………………., reprezentowaną  przez: Pana / Panią 

…………….................... zwanym dalej Partnerem,  w sprawie współpracy w ramach 

Janowskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Janowska Karta Dużej Rodziny. 

  

§ 1 

 

Niniejszym Porozumieniem Partner włącza się do realizacji celów określonych w Uchwale  

nr XLVII/299/14 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 25.09.2014 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Janowa Lubelskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 

„Janowska Karta Dużej Rodziny” poprzez udzielenie ulg i zniżek zgodnych ze złożoną   

deklaracją uczestnictwa w Programie.   

 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przyznanie przez Partnera ulg i zniżek 

członkom rodziny wielodzietnej. 

2.  Partner wskazuje, że ulgi i zniżki  będą realizowane w punktach wskazanych  

w złożonej deklaracji uczestnictwa w Programie.  

 

§ 3 

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia członka rodziny wielodzietnej do korzystania 

z uprawnień jest Janowska Karta Dużej Rodziny.  

 

§ 4 

W celu realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia Gmina Janów Lubelski zobowiązuje 

się do: 

1. Zamieszczania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim 

www.janowlubelski.pl oraz Ośrodka Pomocy Społecznej www.opsjl.pl w zakładce 

Janowska Karta Dużej Rodziny,  katalogu uprawnień przyznanych przez Partnerów  

w ramach Programu. 

2. Umożliwienie wykorzystania przez Partnera znaku Programu „Tutaj honorujemy 

Janowską Kartę Dużej Rodziny”. 

3.   Udostępnienia Partnerowi niezbędnych informacji o Programie.  

 

§ 5 
Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek i promocji we 

własnych materiałach promocyjno – reklamowych, a także w miejscach prowadzenia 

działalności.  

§ 6 
Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek i promocji  z własnych środków, 

a z tytułu realizacji postanowień niniejszego Porozumienia strony nie będą kierować wobec 

siebie żadnych roszczeń finansowych. 



 

§ 7 
Każda ze stron ma prawo odstąpić od Porozumienia z zachowaniem 2 - tygodniowego okresu 

wypowiedzenia, poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od 

Porozumienia.  

§ 8 

 

 W przypadku niewywiązywania się z ustaleń Porozumienia każdej ze stron przysługuje 

prawo rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.  

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Zmiana warunków Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.  

 

§ 11 

 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

1.…………………………………………………  2...................................................... 

           Gmina Janów Lubelski                                                        Partner 

 


