UCHWAŁA NR XL/306/2014
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia programu „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 poz.379) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. t.j. z 2013 r. poz. 182, z 2012r.poz. 1544 i 1548 i z 2013 r. poz.
509 oraz
2014 poz.
567 i 598 )
Rada Miejska w Gorzowie Śląskim, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Niniejszym przystępuje się do realizacji programu pod nazwą „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”
stanowiącym załącznik nr 1.
2. Celem wprowadzenia programu Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny jest udzielenie wsparcia poprzez
wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom karty „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny” przez
Partnerów programu, którzy zadeklarowali wprowadzenie zniżek i ulg.
3. Program ma na celu promowanie, wspieranie rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka, osób samotnie wychowujących dzieci, wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
i mieszkających w Gminie Gorzów Śląski.
§ 2. 1. Wytyczne dotyczące użytkowania „Karty Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny„ zawarte są w „Regulaminie
wydawania i korzystania z karty Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny” stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały.
2. Jednostką koordynującą realizację programu jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorzowie Śląskim.
3. Wzór karty określony jest w załączniku nr 3.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do podpisywania porozumień o współpracy oraz umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych między Gminą Gorzów Śląski, a partnerami programu.
§ 4. Logo programu „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny” określa załącznik nr 4.
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/306/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 9 lipca 2014 r.
Regulamin programu „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”
Rozdział 1.
Wstęp
§ 1. Gmina Gorzów Śląski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców
w wychowanie młodego pokolenia Gorzowian, pragnie rozpocząć realizację Programu ,,Gmina Gorzów Śląski
dla Rodziny".
§ 2. Organy samorządowe Gminy Gorzów Śląski dostrzegając niekorzystną sytuację demograficzną na terenie
gminy Gorzów Śląski, o której świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie gwarantujący prostej
zastępowalności pokoleń, a także słabą kondycję materialną wielu rodzin wielodzietnych, dlatego też problem
wsparcia
rodzin
wielodzietnych
pozostaje
ważnym
elementem
,,Miejsko-Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gorzów Śląski na lata 2010-2020",
przyjętej uchwałą Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w dniu 30 września 2010 roku.
§ 3. Celem strategicznym Nr 1 powyższego dokumentu jest: ,,Stworzenie zintegrowanego systemu dla rodzin oraz
pozostałych podmiotów".
§ 4. Dla realizacji tego celu opracowane zostały cele operacyjne, w ramach których zaplanowano szereg działań
na rzecz rodzin, min.:
- stworzenie zintegrowanego systemu dla rodziny oraz pozostałych podmiotów. Działania profilaktycznoinformacyjne o istniejących zagrożeniach w społeczeństwie.
- pomoc finansowa lub w naturze dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób i rodzin.
- ułatwienie dostępu do korzystania z porad prawnych i psychologicznych
§ 5. Program ,,Gmina Gorzów Śląski dla rodziny" wpisuje się również w cel operacyjny Nr 2 : ,,Zwiększenie
integracji i aktywności mieszkańców" poprzez:
- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- tworzenie partnerstwa organizacji liderów na rzecz działań środowiskowych.
§ 6. Kolejnym ważnym elementem ,,Miejsko-Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy
Gorzów Śląski na lata 2010-2020" jest wyrównywanie szans społecznych, edukacyjnych, dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, który doskonale wpisuje się w program ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny", najważniejsze
przedsięwzięcia to:
- wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych mieszkańców gminy,
- rozwijanie zainteresowań poprzez pomoc w tworzeniu grup mających różne pasje,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Rozdział 2.
Cel Programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny"
§ 7. Program ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez Gminę
Gorzów Śląski.
§ 8. Głównym celem Programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" jest:
1) wyrażenie uznania dla rodziców z rodzin wielodzietnych za trud wychowania dzieci;
2) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie pozytywnego wizerunku, podniesienie ich
prestiżu;
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3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4) wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
5) ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i instytucji kultury, obiektów i urządzeń sportowych
i rekreacyjnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Gorzów Śląski,
6) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin wielodzietnych w jednostkach
oferujących usługi kulturalne i sportowe, powiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Gorzów Śląski,
7) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg adresowanych do rodzin wielodzietnych wśród
przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarczą na terenie Gminy Gorzów Śląski oraz innych
podmiotów na podstawie zawartych umów lub porozumień.
Rozdział 3.
Beneficjenci Programu ,,Gorzów Śląski dla Rodziny"
§ 9. Program ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" skierowany jest do rodzin wielodzietnych, posiadających troje
lub więcej dzieci zamieszkujących na terenie gminy Gorzów Śląski.
1. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, której członkowie zamieszkują pod wspólnym adresem na
terenie gminy Gorzów Śląski, w której na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych, jednego
rodzica/opiekuna prawnego, lub rodziny zastępczej (formę i organizację pieczy zastępczej określa ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami)
pozostaje troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się
lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku do czasu ważności
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka
samodzielnie wychowującego własne dziecko (dzieci).

pozostającego

w związku

małżeńskim

lub

3. Program wsparcia dla rodzin wielodzietnych obejmuje wszystkie zainteresowane rodziny wielodzietne bez
względu na kryterium dochodowe.
Rozdział 4.
Podmioty zaangażowane w realizację Programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny"
§ 10. Realizatorami poszczególnych zadań w ramach programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" będą:
1) jednostki organizacyjne Gminy Gorzów Śląski, ze szczególnym uwzględnieniem tych działających
w dziedzinie sportu, oświaty i instytucji kultury;
2) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami);
3) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty po zawarciu stosownych
porozumień z Burmistrzem Gorzowa Śląskiego.
§ 11. Podmioty wymienione w § 10 pkt. 1 będą uczestniczyć w programie ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny"
w zakresie swych statutowych zadań na zasadach określonych zarządzeniami Kierownika jednostki.
§ 12. Organizacje wymienione w § 10 pkt. 2 są lub będą uczestnikami programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla
Rodziny" na zasadach wynikających w szczególności z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 13. Podmioty wymienione § 10 pkt. 3 będą uczestniczyć w realizacji programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla
Rodziny" jeżeli wyrażą chęć współpracy w wyżej wymienionym zakresie, po podpisaniu stosownej umowy
z Gminą Gorzów Śląski.
§ 14. W przypadku imprez odbywających się w obiektach miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji,
a organizowanych przez podmioty zewnętrzne, ulgi wynikające z Programu nie obowiązują, chyba że
organizator ustali je w porozumieniu z Burmistrzem Gorzowa Śląskiego.
§ 14. Program ma charakter otwarty tzn. wszystkie podmioty, które pragną przyłączyć się do niego, mogą to
uczynić na każdym etapie jego funkcjonowania.
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Rozdział 5.
Realizowane działania oraz funkcjonujące ulgi i zniżki dla mieszkańców gminy Gorzów Śląski
§ 15. Program ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" zawiera ulgi i zniżki realizowane przez jednostki
organizacyjne gminy Gorzów Śląski w następujących kategoriach:
a) komunikacja:
zniżki w wysokości 90 % kosztów dojazdu do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski dla
dzieci i młodzieży, realizujących w tych szkołach obowiązek szkolny, a nieuprawnionych do bezpłatnego
przejazdu w ramach transportu publicznego realizowanego przez Gminę.
b) kultura i rozrywka:
- zniżki w wysokości 30 % odpłatności na wszystkie zajęcia organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Gorzowie Śląskim dla dzieci objętych programem , w tym :
· studio piosenki,
· zajęcia plastyczne,
· zajęcia taneczne,
· kółko teatralne
· nauka gry na instrumencie.
- bezpłatny udział w imprezach o charakterze rodzinnym,
- bezpłatny wstęp na spotkania autorskie i promocje książek, wystawy prac artystów z regionu.
- program wakacyjny w sezonie letnim i zimowym realizowany przez świetlicę środowiskową ,,Uśmiech"tzw. Półkolonie.
c) sport i rekreacja:
bezpłatna nauka tenisa stołowego,
piłka nożna,
d) usługi:
- porady prawne w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim w terminie przewidzianym dla bezpłatnych
porad,
- porady psychologa w świetlicy środowiskowej ,,Uśmiech".
Rozdział 5.
Finansowanie, sposób realizacji Programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" oraz jego promocja
§ 16. Głównymi źródłami finansowania Programu"Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" są środki finansowe:
1) budżetu Gminy Gorzów Śląski;
2) pozyskiwane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) budżet państwa;
4) fundusze celowe;
5) programy regionalne np. :samorządu wojewódzkiego;
6) środki Europejskiego Funduszu Społecznego;
7) inne źródła.
§ 17. Uprawnienia do korzystania z ulg i zniżek będzie potwierdzał dokument - karta ,,Gmina Gorzów Śląski dla
Rodziny".
1. Kartę otrzyma bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej.
2. Powyższa karta wydawana będzie imiennie, zawierać będzie numer oraz datę ważności.
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3. Z ulg objętych kartą ,,Gorzów Śląski dla Rodziny" może skorzystać zarówno cała rodzina wielodzietna
posiadająca Kartę, jak i poszczególni jej członkowie oddzielnie.
§ 18. Lokale podmiotów współpracujących w ramach programu ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" mogą zostać
w widocznym miejscu oznakowane znakiem graficznym - logo Programu ( stanowiącym załącznik nr 4 do
uchwały.
§ 19. Instytucje, oraz inne podmioty które biorą udział w programie ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" mogą
zamieszczać informacje o honorowaniu wprowadzonych przez siebie ulg do Programu we wszystkich
materiałach promocyjnych (programy, ulotki, plakaty, itp.) oraz stronie internetowej.
§ 20. Podmioty współpracujące w realizacji programu ,, Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny" upoważnione są do
kontroli danych osobowych uczestników programu.
§ 21. Na stronie internetowej Gminy Gorzów Śląski : www.gorzowslaski.pl utworzona zostanie zakładka ,,Gmina
Gorzów Śląski dla Rodziny", po otwarciu której osoby zainteresowane uzyskaniem karty będą miały dostęp do:
1) Regulaminu przyznawania i korzystania z karty ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny",
2) Wniosku o wydanie karty lub jej duplikatu,
3) Wykazu podmiotów uczestniczących w Programie ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny",
obowiązujących ulg, rabatów, preferencji i zniżek.

aktualnie

§ 22. Na bieżąco będą czynione starania w celu pozyskania nowych partnerów do przedmiotowego programu.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 23. Nadzór nad realizacją niniejszego Programu sprawuje Burmistrz Gorzowa Śląskiego.
§ 24. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie
Śląskim przy współpracy z referatem odpowiedzialnym za ewidencję ludności.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/306/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 9 lipca 2014 r.
Regulamin wydawania i korzystania z karty Gmina Gorzów Śląski dla rodziny
§ 1. 1. Dokumentem umożliwiającym potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń
przysługujących uczestnikowi programu jest imienna karta ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny” zwana dalej
kartą, zaewidencjonowana w programie.
2. Kartę, z uprawnieniami przypisanymi do jej posiadacza, wynikającymi z uczestnictwa w Programie,
otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej zakwalifikowanej do udziału w programie.
3. Karta zawiera imię, nazwisko, indywidualny numer oraz datę ważności.
4. Uzyskanie duplikatu zagubionej lub uszkodzonej Karty wymaga osobistego stawiennictwa pełnoletniego
członka rodziny objętej programem.
5. Korzystanie z ulg, preferencji i świadczeń, zwanych dalej uprawnieniami, oferowanymi w ramach Programu,
następuje po okazaniu karty.
§ 2. Warunki rejestracji i uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie:
1) złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego kompletnie wypełnionego i czytelnie podpisanego wniosku
o wydanie karty „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny” , którego formularz stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu;
2) okazanie wymienionych w załączniku dokumentów poświadczających spełnienie kryteriów uczestnictwa
w programie;
3) złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji Programu przez Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych;
4) rejestracja rodziny w Programie następuje niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.
W uzasadnionych przypadkach, wymagających dokonania dodatkowych ustaleń lub uzyskania
dokumentów, termin ten może ulec przedłużeniu do 14 dni;
5) w przypadku utraty statusu rodziny wielodzietnej, o której mowa w rozdziale 3 § 9 ust.1 Regulaminu
programu „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w Urzędzie
Miejskim w Gorzowie Śląskim.
6) posiadanie imiennej karty przez każdego z członków rodziny;
7) uczestnicy programu nie mogą udostępniać posiadanej karty osobom trzecim pod rygorem utraty
uprawnień;
8) w przypadku posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione, podmiot współpracujący w programie ma
prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
§ 3. 1. Uprawnienia przyznawane są na czas określony, nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy z zastrzeżeniem § 2
pkt. 5.
2. Dziecku, które nie uczy się lub nie studiuje, a w aktualnym roku szkolnym osiąga pełnoletniość, uprawnienie
przyznawane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadają urodziny dziecka.
3. Termin przysługiwania uprawnień pełnoletniemu dziecku, w wieku od 18 do 25 lat, uczącego się lub
studiującego, ustala się według daty wynikającej z terminów ważności dokumentów potwierdzających fakt
pobierania nauki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub studiowania na
studiach wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, ale nie dłużej niż do ostatniego
dnia miesiąca, w którym przypadają 25-te urodziny dziecka.
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4. W przypadku, gdy o spełnieniu kryterium uczestnictwa rodziny w programie decyduje wiek jednego z dzieci
albo jego status ucznia lub studenta, wynikające z tej sytuacji ograniczenie terminu przysługiwania
uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, skutkuje utratą uprawnień dla wszystkich członków
rodziny.
5. Dopuszcza się ustalenie terminu przysługiwania uprawnień do dnia 31 grudnia następnego roku rodzinom
przystępującym do Programu przed dniem 1 stycznia tego roku, jeżeli termin ten jest ograniczony
warunkami §3 ust.2-4.
6. Uznanie uprawnień na kolejny okres, wymaga każdorazowo złożenia wniosku stanowiącego załącznik do
Regulaminu wydawania i korzystania z karty Gorzów Śląski dla rodziny.
7. Wniosek można składać najwcześniej 30 dni przed terminem końcowym ich obowiązywania. Do złożenia
wniosku przez pełnoletnie dzieci nie jest wymagany udział rodzica/opiekuna prawnego.

Id: AE27F3A5-1174-4AD2-9732-EFE90E1348E7. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Regulaminu wydawania i korzystania z karty
Gmina Gorzów Śląski dla rodziny
Wniosek o wydanie/przedłużenie*
Karty„ Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”
Miejscowość ............………………………….
imię i nazwisko ….......………………………..
adres zamieszkania ………………………….
………………………………………………
seria i numer dowodu osobistego
………………………………………………
nr telefonu / adres e-mail
………………………………………………
Niniejszym wnoszę o wydanie/ przedłużenie* karty„ Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”, dla następujących
członków rodziny:
(Wniosek należy wypełniać czytelnie wielkimi literami)
Oświadczam, że moja rodzina składa się z:
1 ……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

2 …………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

3…………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

4…………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

5…………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

6…………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

7…………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

8…………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

*Niepotrzebne skreślić
Uwaga:
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Wraz z wnioskiem o wydanie karty ,,Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny” należy przedstawić do wglądu
następujące dokumenty:
a) w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód tożsamości ze zdjęciem;
b) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły
lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, ewentualnie indeks z wpisem
o zaliczeniu kolejnego roku studiów,
c) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu lub umowa, decyzja o ustanowieniu rodziny zastępczej,
d) w przypadku rodzinnych domów dziecka – odpowiednie zaświadczenie OPS lub rodzinnego domu dziecka.
Wraz z wnioskiem o przedłużenie karty „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny” wnioskodawca winien
przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku posiadania dzieci w wieku od 18 do 25 lat –
oryginały aktualnych legitymacji szkolnych lub studenckich.

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym adresem oraz że
powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych
oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych
w niniejszym wniosku.

……………………........................................
(czytelny podpis)

Zgadzam się na przetwarzanie zawartych danych osobowych przez Gminę Gorzów Śląski, na potrzeby
realizacji programu „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny”

……………………........................................
(czytelny podpis)

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz
o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec
przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. Informacje na temat moich danych osobowych
udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku, z prawa tego mogę korzystać nie częściej niż raz na
6 miesięcy.
......................................
(data)
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Kwituję odbiór ........... szt. kart/y „Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny. Dane na kartach są zgodne
z podanymi we wniosku.

......................................
(data)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/306/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 9 lipca 2014 r.
Wzór karty Gmina Gorzów Śląski dla Rodziny
- Awers karty

- Rewers karty
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/306/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 9 lipca 2014 r.
Wzór loga Programu
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