BURMISTF-T.
M!A,sTA H GIIII$iY !"EsKCI
Zarz4dzenie Nr 51/O /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru orrz
Regulaminu wydawania i urytkowania
Leskiej Karty Du2ej Rodziny

Napodstawie art.30 ust.I,art.33 ust.3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj.

Dz.U.

z

2016, poz. 446)

w

zwi4zku

z$3

Uchwaly

Nr XXV1L4TA6

Rady Miejskiej

w Lesku z dnia 28 kwietnia2016 r. w sprawie wprowadzeniana terenie Miasta i Gminy Lesko
programu dzialan narzeczrodzin wielodzietnych pod nazwq,,Leska Karta DuZej Rodziny",

zarzqdzam co nastgpuj
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.
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Ustala sig wz6r Leskiej Karty Duhej Rodziny stanowi4cy zalqcznik

nr 1 do niniejszego

Zarzqdzenia.

$2
1. Ustala sig Regulamin wydawania

i

uzytkowania Leskiej Karty Du2ej Rodziny, stanowi4cy

zalqczniknr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

2. Leska Karta Duhej Rodziny wydawana jest w ramach programu dzialafi na rzecz rcdzin
wielodzietnych, realizowanego

na

podstawie Uchwaly

Nr

XXVlI4T116 Rady Miejskiej

w Lesku zdnia 28 kwietnia2016 r. w sprawie wprowadzenia naterenie Miasta i Gminy Lesko
programu dzialafinarzeczrodzin wielodzibtnych pod nazw4,,Leska Karta DuZej Rodziny".

$3
1. Program dziatah na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwE ,,Leska Karta Duhej Rodziny"
realizowany bgdzie przez UrzEd Miasta
Spolecznej

w

i

Gminy Lesko, Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy

Lesku oraz inne podmioty publiczne

i

prywatne deklaruj4ce chg6 wsp6lpracy

w ramach Programu, oferuj4ce ulgi i zwolnienia na swoje towary i uslugi.

2. Aktualna informacja o ulgach, zwolnieniach

i

preferencjach oferowanych czlonkom rodzin

wielodzietnych przez uczestnicz1ce w programie gminne podmioty oraz podmioty niepowiqzane

strukturalnie i kapitalowo z Gmin4 Lesko, publikowanabEdzie w Biuletynie Informacji Publicznej

orzrta stronie internetowej Miasta i Gminy Lesko.

$4
Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig Kierownikowi Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Lesku.

$5
Zaruqdzenie wchodzi w irycie z dniempodjgcia.
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Zalyczniknr I do Zarzqdzenia
Nr 51/0/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Lesko z dnia 30.06.2016 r.

wz6rkafi:

f-.,-,

I YEDI(A

I(ARTADUZEI T{9DZINY
Nr karty:

Data urodzenia:

lmig i nazwisko:
Data wa2no3ci karty:

Wymiary Karty: 85 mm x 55 mm

BURNdISTF.-Z
MIAST,A E GMIf,IY LISKO
Zalqcznknr 2 do Zarz4dzenia

Nr 5110/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 30.06.2016 r.

Regulamin wydawania i uiytkowania Leskiej Karty Du2ej Rodziny

I Postanowienia og6lne
s1

i

1. Regulamin okreSla warunki wydawania

uZytkowania Leskiej Karty Duzej Rodziny,

o kt6rej mowa w $ 2 rozdziaN I pkt.2 uchwaly Nr XXV/147116 Rady Miejskiej w Lesku
z drrja 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko
Programu dzialah na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwqt,,Leska Karta Duaej Rodziny",
zwanEdalej Kart4.
2. Karta potwierdza uprawnieni a czlonk6w rodzin wielodzietnych w rozumieniu $ 2 rozdziall

pkt.3i4uchwaly,okt6rejmowaw$l,dokorzystaniazulg,zwolnieriipreferencjiaktualnie
oferowanych czlonkom rodzin wielodzietnych przez podmioty uczestniczqce

w

Programie

,,Leska Karta Duzej Rodziny".
3. Karta jest imienna

i zawiercw

szczeg6lnoSci: herb Miasta Leska, imig

i nazwisko oraz datg

urodzenia uprawnionego, numer Karty, datE waZnoSci, adres strony intemetowej na kt6rej
podana jest informacja o programie, adres pod

kt6ry znalazcawinien zwrocil Karte.

s2
1. Karta

jest wlasnoSci4 Urzgdu Miasta i Gminy Lesko.

2. Kartajest personalizowana tzn. zawiera imig, nazwisko

i

datg urodzenia posiadacza oruz

numer i datg wa2noSci Karty.
3. Karta nie jest kart4 kredytow4, platniczq,bankomatow4 anite? nie zastgpuj e Ladnej formy
platnoSci.

i

t)

lI

Zasady wydawania Karty

s3
1. Karta wydawana jest kazdemu czlonkowi rodziny wielodzietnej o kt6rej mowa

w $ 1 ust. 2

niniejszego Regulaminu.Pnezrodzing wielodzietnqnale?y rozumie6 rodzing zamieszkal4 na
terenie Miasta

i Gminy Lesko, w kt6rej na utrzymaniu rodzic6w / opiekun6w prawnych

lub

rodziny zastgpczej pozostaje troje lub wigcej dzieci w wieku do 18 roku Zycia lub do 25 roku
irycia w przypadku gdy dziecko vczy sig lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadaj4cych'
orzeczenie

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnoSci bez ograniczeria

wieku. KartE otrzymuje kahdy czlonek rodziny na podstawie z\ohonego wniosku. Wz6r
wniosku stanowi zaNqczniknr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wniosek o wydanie Karty mohe zlotyf rodziclopiekun prawny lub rodzina zastgpcza
w Miejsko-Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej w Lesku przy uI. Parkowa

1

w godzinach

pracy OSrodka.

3. Skladaj4c wniosek o przyznarLie Karty, przedstawia sig oryginaly lub odpisy dokument6w
potwi erdzaj 4cych prawo do przy znartia Karty, w szcze g6lno

Sci

:

1) zaSwiadczenie albo oSwiadczenie potwierdzaj4ce zamieszkanie na terenie Miasta

i

Gminy

Lesko,

2) w przypadku rodzica

- dokument potwierdzajqcy to2samoS6 oraz oSwiadczenie, Ze rodzic

nie jest pozbawiony wladzy rodzicielskiej ani ograniczony we wladzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastEpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

3) w

przypadku maNhonka

rcdzica

dokument potwierdzajqcy toZsamoS6 oraz akt

malhenstwa,

4) w przypadku dzieci w wieku do ukoriczenia 18 roku Zycia

-

akt urodzenialub dokument

potwierdzaj 4cy to2samoS6,
5) w przypadku dzieci w wieku powyZej 18 roku Zycia- dokument potwierdzaj4cy toZsamo$f

oraz zaiwndczenie/oSwiadczenie

o

planowanym terminie ukoriczenia nauki

w

danej

plac6wce,

6) w przypadku dzieci legitymuj4cych sig orzeczeniem o umiarkowanym Iub znacznym
stopniu niepelnosprawnoSci w wieku powyZej 18 roku Zycia - dokument potwierdzajqcy
toZsamoSd oraz otzeczenie o umiarkowanym

lub zrLacznym stopniu niepelnosprawnoSci,

7) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastgpczej lub rodzinnym domu dziecka

-

postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastgpczej lub rodzinnym domu dziecka,

8) w

przypadku os6b przebyrvaj4cych

w

dotychczasowej rodzinie zastgpczej albo

w rodzinnym domu dziecka, o kt6rym mowa w art.37 ust. 2 ustawy z dnia9 czerwca2}ll r.
o wspieraniu rodziny

postanowienie

o

i systemie pieczy zastgpczej

umieszczeniu

oSwiadczenie o pozostawaniu

(tj . Dz.U. z 2016

w rodzinie zastgpczej lub

w dotychczasowej rodzinie

r., poz. 57 5 z p62n. zm.)

-

rodzinnym domu dziecka oruz
zastqpczej lub rodzinnym domu

dziecka.

4. W przypadku

zNoZenia niekompletnego

wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do

uzupelnienia brak6w formalnych w terminie

7 dnl Nie

dorgczenie w terminie brakuj4cych

dokument6w skutkowal bEdzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
5. Kartg wydaje sig po weryfikacji wniosku, nie p62mej ni? w terminie 30 dni od dnia jego
zNohenia.

6. Kartg wydaje sig r6wnoczeSnie wszystkim uprawnionyrn czlonkom rodziny, a

osob4

uprawnion4 do ich odbioru jest wnioskodawca lub upowaZniona osoba wskazana we wniosku,
za okazaniem dokumentu potwierdzaj

gc

e

go

to zs amo S 6.

7. Zmiana danych zawartychw Karcie wymaga wydania nowej Karty.
8. W przypadku nieodebrania Karty zostanie ona zriszczona po uplywie 3 miesigcy od daty
zNohenia wniosku.

9. Kartg wydaje sig bezplatnie z terminem waznoSci wskazanym na Karcie.

$4
1. W przypadku utraty, zgttbienialub zniszczenia Karty

z winy posiadacza duplikat Karty

z tym samym numerem wydawany jest na jego wniosek w terminie 30 dni od dnia zloaenia
wniosku. Wz6r wniosku stanowi zaNqczniknr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem wydania duplikatu Karty przez Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

w Lesku jest zwrot uszkodzonej Karty lub zlohenie oSwiadczenia o niemoZnoSci zwr6cenia
Karty.
3. Wydanie duplikatu Karty podlega oplacie w wysokoSci 5 zl.,kt6rqnale?y wplaci6 na konto

Gminy Lesko.

$s

t

"

1. Rodzic, kt6ry nabyl uprawnienia wynikajqce zProgramu, nie traci tych uprawnieri, mimo

wyst4pienia zmian maj4cych wplyw na uprawnienie do korzystania z Programu dzialah na
rzecz rcdzin wielodzietnych chyba 2e sEd odebral mu wladzg rodzicielskE lub jE ograriczyl
poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastgpczej.

2. Dziecko, kl6re nabylo uprawnienia wynikaj4ce z

Programu, zachowuje prawo do

korzystania z Programu mimo utraty tego uprawnienia przez rcdzica lub zmniejszania sig

Iiczby dzieci wchodz4cych w sklad duhej rodziny.

$6
Wniosek o przedNu2enie waZnoSci Karty sklada6 molna nie wczeSniej niz 2 miesi4ce przed
kofcem okresu jej wa2noSci. Wz6r wniosku stanowi zalqczniknr 1 do Regulaminu.

s7
1. W przypadku wyst4pieria zmian majqcych wplyw na prawo do posiadaniaKarty, zmian

danych zawartych

w Karcie lub zmiany

adresu zarrieszkania czlonek duhej rodziny jest

obowi4zany do niezwlocznego powiadomienia

o tym Miejsko-Gminny

Osrodek Pomocy

Spolecznej w Lesku.
3

. Utrata uprawnieri powoduj e utratg wa2noSci

III

Karty.

Zasady korzystania zKarty,,Leska Karta Duiej Rodziny"

$8
1. UZytkownik na podstawie Karty mohe korzystad

instytucje

i

zulgi

zwolnieri udostgpnionychprzez

podmioty zwane dalej Partnerami, kt6re zawarNy porozumienie z Burmistrzem

Miasta i Gminy Lesko.
2. Korzystanie zlulg i zwolnieri na podstawie Karty moZliwe jest wyl4cznie z dokumentem ze
zdjEciem potwierdzaj qcym toZsamoSd uZytkownika. W przypadku dzieci nie posiadaj4cych
dokumentu potwierdzaj4cego toZsamoSd Karta jest waLnazKart4rcdzicalub rodzeristwa oraz
dokumentem potwierd zaj4cym jego toZsamoSd.

3. Posiadacz Karty mohe zrezygnowal z jej uZytkowania w kazdym dowolnym momencie
trwania Programu po uprzednim zwr6ceniu Karty oraz zNoheniu stosownego oSwiadczeniana
piSmie do Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lesku.

4. Na Z1danie podmiotu oferuj4cego ulgi

i zwolnienia

posiadacz Karty zobowiEzarry jest do

okazywaniaKarty wraz z dokumentem potwierdzajqcym to2samoS6. Nieokazanie dokumentu
potwierdzajEcego toZsamoS6 mole by6 powodem odmowy udzielenia

-

ulgi lub zwolnienia

przez podmiot.
5. Posiadacz Karty zobowiqzanyjest do ochrony Karty przedutratqlub zniszczeniem.

6. Karta ma charakter osobisty i nie moZe by1 uiryczana b4dL odstgpowan a przez posiadacza
innym nieupowaZnionym osobom.

7.W przypadku utraty,zgubienia lub uszkodzeniaKarty

posiadacz

Karty zobowiqzarryjest do

niezwlocznego zatiradomienia o tym fakcie Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

w Lesku.

8. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Lesku moae cofn46 uprawnienia

do

korzystania zKarly ,,Leska KartaDuhej Rodziny" w przypadku korzystania z uIg i zwolnieri
przez posiadacza Karty niezgodnie z Regulaminem.

9. Znihki

i

zwolnienia, do kt6rych czlonek duhej rodziny nabyl uprawnienia na podstawie

Leskiej Karty Du2ej Rodziny nie podlegaj4Nqczeniu z ulgani
z posiadania Og6lnopolskiej Karty

i zwolnieniami wynikaj4cymi

Dfiej Rodziny i Wojew6dzkiej Karty

10. Aktualny wykaz Partner6w Programu oraz oferowane ulgi
bgd4 na stronie internetowej Urzgdu Miasta

i

i

DuZej Rodziny.

zwolnienia publikowane

Gminy w Lesku oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lesku.

IV Wsp6lpr^caz Partnerami Programu ,,Leska Karta Duiej Rodziny"
$e

1. Podmioty prowadzqce dzia\alno56 na obszarze Gminy Lesko mogq przyst4pi6

do

Programu,,Leska Karta Duhej Rodziny".

2. Przystqpienie do Programu odbywa sig na podstawie wniosku podmiotu zloaonego
w sekretariacie Urzgdu Miasta i Gminy Lesko. Wz6r wniosku stanowi zalqczrttk nr 3 do
niniej szego Regulaminu.
3. Wniosek, o kt6rym mowa w ust.2 rozpatrywarty bgdzie w ci4gu 14 dni od daty zloaenia.

4. Przedsigbiorca okre5li we wniosku formg

i rodzaj zaangazowrania w Program.

.

5.

Decyzjg

o

podpisaniu porozumienia

i

przyjgciu podmiotu

do

Programu oraz

o umieszczeniu go w wykazie Partner6w podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lesko. Wz6r
porozumienia stanowi zal1czniknr 4 do Regulaminu.

6. Kuhdy Partner Programu

zobowiqzarry

jest do umieszczenia w widocznym miejscu

informacji o udziale w Programie.

7. Koszt sporuqdzenia informacji, o kt6rej mowa w ust. 6 bgdzie finansowany z budzetuGminy.

V Postanowienia kofcowe
$10
Urzqd Miasta

i

Gminy Lesko nie ponosi odpowiedzialnoSci za udostgpnienie Karty przez jej

posiadacza osobom nieobj gtym Pro gramem,,Leska Karta Du2ej Rodziny".

$11

L

Urz4d Miasta

i

Gminy Lesko uprawniony jest do wprowadzeria zmian do nfiueJszego

Regulaminu w czasie trwania Programu,,Leska Karta Duhej Rodziny".

2. Zmiana Regulaminu nie stanowi przeslanki do wniesienia odwolania przez posiadacza
Karty.

s12
Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane s4
wprowadzenia.

w trybie przewidzianym dla

jego

Zal4czniknt I do Regulaminu
wydawania i uzytkowania Leskiej
Karfy Du2ej Rodziny

Nr wniosku:

(imig i naarisko l{nioskodawcf

(a dr e s z am e I dow

ani a/z amie s z kani a)

(seria i numer dowodu osobistego)

(numer telefonu; adres e-mail)

WNIOSEK
o

wydanielprzedluilenie wa2noSci- Leskiej Karty Du2ej Rodziny

Zwracam sig z proSb4 o wydanielprzedlulenie waZnoSci* ...
..** Leskiej Karty Duaej
Rodziny", kt6ra uprawnia czlonk6w rodziny do korzystarria z ulg i zwolnieri oferowanych
przez Podmioty w ramach Programu ,,Leska Karta DuZej Rodziny"
OSwiadczam, 2e moja rodzina sklada sig
W zei wskazanym adresem :
Lp.

Imig i nazwisko

z.

Data urodzenia

....

os6b wsp6lnie zamieszkujqcych pod

Stopierf,

pokrewierlstwa

Wnioskujg o
wydanie Karty dla

***
tl

I
tl

tl
tl

Do obioru Kart upowaZniam

-'{

o

l

Zalqczniki:

Do

przyznanie Karty przedstawilem(am) oryginaly lub odpisy dokument6w
potwierdzajqcych prawo do przymania Karty w celu ich skopiowania i tn+ierzytelnienia przez organ

wniosku

o

przyjmujqcy.
(Prosi sig o zaznaczenis dokumentdw, kt6re zostaly przez oiwiadczajqcego dolqczone do wniosku).

Status czlonka rodzinv

- rodzic

Dokument potwierdzaj4cy
uprawnienie do przyznania

Kartv
- zaSwiadczenie lub oSwiadczenie
potwier dzaj4ce zamieszkanie na
terenie Miasta i Gminy Lesko

- dokument potwierdzaj 4cy
toZsamo6i oraz oSwiadczenie, 2e
rodzic nie jest pozbawiony wladzy
rodzicielskiej ani ograniczony we
wladzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy
zastgpczej w stosunku do co

najmniej trojga dzieci

- malZonek rodzica

dokument potwierdzaj 4cy
tozsamoSd or az al<t malzenstw a

- dzieci w wieku do ukorflczenia
18 roku Zycia

- akt wodzenia lub dokument
potwierdzaj 4cy to2samoS6

- dzieci w wieku powyZej 18 roku

- dokument

Lycia

tolsamo(f oraz

-

p otw ier dzaj 4cy

za|w iadczenie/o6wiadczenie ze

szkoty lub szkoly wy2szej o
planowanym terminie ukoriczenia
nauki w danej plac6wce
- dzieci legitymuj4ce sig
orzeczeniem o umiarkowanvm
albo znacznym stopniu
niepelnosprawno5ci w wieku

- dokument p otw ier dzaj qcy
toZsamo5i oraz
- otzeczenie o umiarkowanvm albo

powyiej 18 roku Zycia

niepelnosprawnoSci

- dzieci umieszczone w rodzinie
zastgpczej lub rodzinnym domu
dziecka

- postanowlenle o umreszczenru w
rodzinie zastgpczej lub rodzinnym

- osoby o kt6rych mowa w art.37
ust. 2 ustawy o wspieraniu

- postanowienie o umieszczeniu w
rodzinie zastgpczej lub rodzinnyrn

rodziny i systemie piecry

domu dziecka

Tncrrym stopniu

domu dziecka

zastgpczej

- o6wiadczenie o pozostawaniu w
dotychczasowej rodzinie
zastgpczej lub rodzinnym domu
dziecka

2

Potwierdzenie okazanych
dokument6w

OSwiadczam, 2e dane zawarte we wniosku oruz dolqczone dokumenty s4 zgodne z prawdq,
- w zwiqzku z tW jestem Swiadomy/a odpowiedzialnoSci za sl<tradanie nieprawdziwych
oSwiadczeri oraz zobowi4zujg sig niezwlocznie poinformowad o wszelkich zmianach danych
zaw arty ch w niniej szym wniosku.
Zostalam poinformowana I zostalem poinformowany, 2e Karta ma charakter osobisty i nie
mo2;e by6 ulyczana, bydL udostqpniana nieuprawnionym osobom.

(data i podpis wnioskodawcy)

WyraZam zgodg naprzetwarzanie danych osobowych zgodnie zprzepisami ustawy

1997

r. o ochronie

danych osobowych

z dnia 28 sierpnia

(tj. Dz.U. z 2015, poz. 2135 z p6in. zm.) przez Miejsko-'

Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Lesku na potrzeby realizacji Programu Leskiej Karty Du2ej
Rodziny.

(data i podpis wnioskodawcy)

Kwrtujg odbi6r Leskich Kart Du2ej Rodziny o numerach:

Dane na Kartach s4 zgodne z podanymi na wniosku
Jednocze6nie o6wiadcza, 2e zapontalem/am sig z Regulaminem przyznawania

Karty Du2ej Rodziny.

Lesko, dnia ...

(data i podpis wnioskodawcf

*- niepotrzebne slae6lid

**- wpisad liczbg os6b, dla kt6rych zostan4 wydane Leskie Karly Du2ej Rodziny"
**:*- w

x

l<ratce

zaznaczX

i u4rtkowania Leskiej

Zal4czniknr 2 do Regulaminu
wydawania i u4rtkowania Leskiej
Karty Duzej Rodziny

Nr wniosku:

(imig i nazwisko llnioskodawcy)

(adr e s z ame I dow ani a/z ami

e s z kani

a)

(seria i numer dowodu osobistego)

(numer telefonu; adres e-mail)

WNIOSEK
o wydanie duplikatu Leskiej Karty Duiej Rodziny"
(w zwi4zku z vtratq, zagubieniem, zniszczeniem, zmianq danych osobowych)

Zwracam sig z proSbQ o wydanie .....
duplikatu/6w Leskiej Karty Duhej Rodziny, kt6re
uprawniajQ czlonk6w rodziny do korzystania z ulg i zwolnieri oferowanych przez Podmioty
w ramach Programu Leskiej Karty Du2ej Rodziny

Lp.

Imig i nazwisko

Data urodzenia

Stopieh

pokrewierlstwa

Wnioskujg o
wydanie Karty dla
,r*

tl
tl
tl

I

tl

Do obioru Kart upowa2niam

Y

l

ZaNqczniki:

Oiwiadczam, 2e do wniosku o wydanie Karty przedstawilem(am) nastgpujqce oryginaty lub odpisy
dokumentiw w celu ich skopiowania i m'uierzytelnienia przez organ przyjmujqcy.
(Prosi sig o zaznaczenie dokumenl1w, ktdre zostaly przez oiwiadczajqcego dolqczone do wniosku)

Status czlonka rodziny

Dokument potwierdzaj4cy
uprawnienie do przyznania

Potwierdzenie okazanych
dokument6w

Kartv
- rodzic

- za|wiadczenie lub oSwiadczenie
potwierdzaj 4ce zamieszkanie na
terenie Miasta i Gminy Lesko
- dokument potwierdzaj 4cy
to2samoS6 oraz o5wiadczenie, 2e
rodzic nie jest pozbawiony wladzy

rodzicielskiej ani ograniczony we
wladzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy
zastgpczej w stosunku do co

najmniej trojga dzieci

- malZonek rodzica

dokument potwierdzaj 4cy
tozsamo56 oraz akI malzef,stwa

- dzieci w wieku do ukorlczenia
18 roku 2ycia

- akt urodzenia lub dokument
potwierdzaj qcy tozsamoS6

- dzieci w wieku powyZej 18 roku

- dokument potwierdzaj 4cy

ivcia

to2samo56 oraz
zafw iadczen i e/oSwiadczenie ze
szkoty lub szkoly wyzszej o

-

planowanym terminie ukoriczenia
nauki w danej plac6wce
- dzieci legitymujqce si9
orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu
niepelnosprawno5ci w wieku
powyZej 18 roku Zycia

- dokument potwierdzaj 4cy

tolsamo(( oraz

- orzeczenie

o umiarkowanvm albo
macznym stopniu

niepehrosprawnoSci

- dzieci umieszczone w rodzinie
zastgpczej lub rodzinnym domu
dziecka

- postanowienie o umieszczeniu w
rodzinie zastgpczej lub rodzinnyrn

- osoby o kt6rych mowa w art.37
ust. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy

- postanowienie o umieszczeniu w
rodzinie zastgpczej lub rodzinnym

domu dziecka

domu dziecka

zastgpczej

- oSwiadczenie o pozostawaniu w
dotychczasowej rodzinie
zastgpczej lub rodzinnym domu
dziecka

ponadto dol4czan:
- star4 Kartg m ... .
. ...... (zniszczon1lub z nieaktualnymi danymi)
- o5wiadczenie o niemo2noSci zwr6cenia Kartv.

- potwierdzenie dokonania oplaty za duplikat

Karty

- inne dokumenty:

'

OSwiadczam, 2e povryLsze dane s4 zgodne z prawdq,jestem Swiadomy/a odpowiedzialnoSci
za skladanie nieprawdziwych oSwiadczeri oraz zobovi4zujg sig riezwNocznie poinformowad
o wszelkich zmianach danych zawartychw niniejszym wniosku.

Zostalam poinformowana I zostalem poinformowany, 2e Karta ma charakter osobisty
moZe byl u2y czana, bqdL udostgpniana nieuprawnionym osobom.

i

nie

(data i podpis wnioskodawcy)

WyruZam zgodg na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia

1997

r. o ochronie

danych osobowych

(tj. Dz.U. z 2015, poz. 2135 z p6Ln. zm.) przez Miejsko-

Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Lesku na potrzeby realizacji Programu Leskiej Karty DuZej
Rodzinv.

(data i podpis wnioskodawcy)

Kwitujg odbi6r duplikatu/6w Leskiej Karty Du2ej Rodziny o numerach:

Dane na Kartach s4 zgodne z podanymi na wniosku
JednoczeSnie o5wiadczam, 2e zapoznaNem/am sig Regulaminem przyznawania

Karty Du2ej Rodziny
Lesko. dnia ..

(data i podpis wnioskodawcy)

*- wpisad liczbg os6b, dla kt6rych zostan1wydane Leskie Karty DuZej Rodziny

**- w kratce zaznaczX

T

i u4rtkowania Leskiej

Zal1cznikm 3 do Regulaminu
wydawania i uzlrtkowania Leskiej
Karty Duzej Rodziny

Nr wniosku: ......
Lesko. dnia

Wniosek o przyst4pienie podmiotu jako Partner
do Programu ,rleska Karta Du2ej Rodziny"
Dane Podmiotu:

Nazwa firmy:

Imig i nazwisko wlaSciciela: ......
NIP/ REGON ....
Adres:

Nr telefonu: ......

:......

Z$aszam chg6 przystqpienia do Programu,,Leska KntaDuZej Rodziny" na okres od

.....

do

lnaczasnieokreslony.

W ramach prowadzonej dzialalnoSci deklarujg nastgpujqce ulgi

i

zwolnienia dla czlonk6w

duZych rcdzinbgd4cych beneficjentami Programu Leskiej Karty DuZej Rodziny:

1.

2.
3.

4.

(podpis

4

os

oby reprezentuj qcej podmiot)

Zal4czniknr 4 do Regulamtnu
wydawania i uitkowania Leskiej
Karly Duzej Rodziny

POROZUMIENIE NR

Zawarte w

dniu

.... pomigdzy:

1. Gmin4 Lesko reprezentowan4 przez Burmistrza Miasta

'a

i

Gminy Lesko, zwanym dalej

Gmin4

2. ..............
Q,{azwa

i adres Partnera)

reprezentowan4przez
zwanymdalej Partnerem

s1
Niniejszym porozumieniem Partner wl4cza sig do przedsigwzigcia okre5lonego

XXVll4Tll6
Miasta

i

Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 kwietnia 2016

w

Uchwale Nr

r. w sprawie wprowadzenia na terenie

Gminy Lesko Programu dziatah na rzecz rodzin wielodzietnych pod na N4,,Leska Karta

DuZej Rodziny".

s2
Przystgpuj4c

do realizacji Porozumienia Partner umo2liwi kor4zstanie czlonkom duZych rodzin,

zamieszkuj4cym na terenie Gminy Lesko, posiadaj4cym Lesk4 Kartg DuZej Rodziny:
z
z
z

s3
1. Partner oSwiadcza, 2e ulgilzvrolnienia, o kt6rych mowa w $ 2 bgd4 obowlqzywaty w jego
firmie/plac6wce w
....... przy ulicy .
2. Partner umie6ci w swojej plac6wce w widocznym miejscu informacjg dotyczqcq honorowania
Leskiej Karty Du2ej Rodziny, dostarczon4 przezUrz4d Miasta i Gminy Lesko.

$4
Gmina Lesko zapewni promocjg Partnera Programu migdzy innymi poprzez umieszczenie informacji
o udzielanych ulgach na shonie internetowej Urzgdu Miasta

{

i Gminy Lesko.

ss
Partner ma prawo umieszczal informacjg o swoim uczestnictwie

w Programie, w tym o udzielanych

algacUzwolnieniach we wlasnych materialach promocyjno-reklamowych,

a

tak2e

w

miejscach

prowadzenia dzialalnoSci.

$6
Porozumienie zawiera sig na okres od ...

.

.....

do

.

........ r.

s7
1. Przyst4pienie do Programu

i

uczestnictwo odbywa sig na koszt

i w ramach

Srodk6w wlasnych

Partnera.

2. Z

11,4lrrtv

realizacji postanowieri niniejszego Porozumienia strony nie bgd4 kierowa6 wobec siebie

2adny ch r o szczeh finan s owych.

s8
Kuhda ze stron ma prawo row,,iqza6 Porozumienie

z

zachowaniem l-miesigcznego okresu

wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego oSwiadczenia

o

rorwi4zaniu

Porozumienia.

$e
Zmianawarunk6w porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$10
Porozumienie wchodzi w irycie z dniem

s11
Porozumienie sporz1dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaruach, po jednym dlakaadej ze stron.

