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POROZUMIENIE PARTNERSKIE  
zawarte w dniu ...............……………….. roku w Pułtusku pomiędzy: 
Gminą Pułtusk z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06 – 100 Pułtusk, NIP 568-154-02-36, Regon 130377907, 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pułtusk – Wojciecha Dębskiego, zwaną w dalszej części 
porozumienia GMINĄ  
a…………………………………………………………………………………………………………… 
 (prosimy o podanie dokładnej nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP, bądź REGON) 

 
w imieniu, którego, działa: ………………………………………………………………………………………… zwanego w 
dalszej części porozumienia PARTNEREM 

 
§ 1 

1) GMINA oświadcza, że realizuje Program Rodzina 3+ zgodnie z Uchwałą nr XXII/156/2012 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012 r. z późn. zm. w sprawie podjęcia działań zmierzających 

do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy 

Pułtusk. 

2) PARTNER oświadcza, że przystępuje do realizacji Programu Rodzina 3+ zgodnie z § 2 ust. 3 i § 3 ust. 

2 Uchwały nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012 r. późn. zm.  

§ 2 
W ramach porozumienia GMINA zobowiązuje się do: 
1) nadania …………………………………………… (nazwa firmy) tytułu Partnera Programu Rodzina 3+, 

2) zapewnienia PARTNEROWI reklamy na stronie www.pultusk.pl w zakładce Rodzina 3+ 

(zamieszczenia logotypu Partnera, informacji o jego działalności oraz zaproponowanych przez niego 

formach wsparcia)  

3) zapewnienia reklamy w materiałach propagujących Program w prasie lokalnej, 

4) przekazania PARTNEROWI do umieszczenia w siedzibie lokalu oznakowania informującego o 

honorowaniu Karty Rodzina 3+, uprawniającej do korzystania z zaproponowanych formy wsparcia. 

§ 3 
W ramach porozumienia PARTNER zobowiązuje się do: 
1) wprowadzenia do swojej oferty form wsparcia zawartych w „Formularzu 

zgłoszeniowo/aktualizacyjnym”, który stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 

2) przekazywania na bieżąco GMINIE informacji o wszelkich zmianach w zadeklarowanych formach 

pomocy, poprzez dostarczenie  nowego „Formularza zgłoszeniowo/ aktualizacyjnego”. 

3) honorowania Karty Rodzina 3+ potwierdzającej uprawnienia do korzystania z form wsparcia 

zawartych w „Formularzu zgłoszeniowo/aktualizacyjnym”. 

§ 4 
PARTNER ma prawo umieszczać informacje na temat udziału w Programie Rodzina 3+ oraz 
realizowanych form wsparcia, określonych w „Formularzu zgłoszeniowo/aktualizacyjnym” we własnych 
materiałach promocyjno – reklamowych, a także w miejscach prowadzenia swojej działalności.  
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§ 5 

STRONY porozumienia zobowiązują się do ponoszenia we własnym zakresie wszelkich kosztów 

związanych z realizacją Programu Rodzina 3+ i z tytułu podjętych działań, nie będą kierować wobec 

siebie żadnych roszczeń finansowych.  

 

§ 6 
PARTNER zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych osób uprawnionych 
korzystania z Karty Rodzina 3+ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
 

§ 7 

PARTNER przystępuje do realizacji Programu Rodzina 3+ w okresie od dnia zawarcia niniejszego 
porozumienia do dnia ............................. (na czas nieokreślony). 
 

§ 8 

Każda ze stron ma prawo odstąpić od porozumienia z zachowaniem 2 tygodniowego okresu 
wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od 
porozumienia. 

§ 9 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla PARTNERA i jeden dla 
GMINY. 

 
 

GMINA                           PARTNER 
             
 

 
 
 
 
 
 

     


