
Projekt

z dnia  16 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie Programu Wsparcia 
Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+", zwanego dalej "Programem"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia przez Gminę Hyżne Gminie 
Głogów Małopolski i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji zadań w zakresie realizacji Programu Wsparcia 
Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+", zwanego dalej "Programem"

2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Hyżne

z dnia 25 stycznia 2019 r.

WZÓR POROZUMIENIA

Porozumienie

zawarte w dniu ............................ między Gminą Hyżne z siedzibą w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103, NIP: 
813-33-03-324, reprezentowaną przez Bartłomieja Kuchtę - Wójta Gminy Hyżne,

przy kontrasygnacie Marii Walas - Skarbnika Gminy Hyżne

a

Gminą Głogów Małopolski z siedzibą w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski ul. Rynek 
1, NIP 517-00-38-464 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Głogów Małopolski - Pana Pawła Baja.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie przez Gminę Hyżne Gminie Głogów 
Małopolski i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji zadań w zakresie realizacji Programu  „Rodzina 3+”, 
zwanego dalej „Programem” w oparciu o uchwałę nr …………… Rady Gminy Hyżne z dnia ………... 
w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych  „Rodzina 3+”.

2. Zadania o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Gminę Głogów Małopolski.

§ 2. 1. Powierzone do realizacji przez Gminę Głogów Małopolski zadania obejmują:

a) wydanie uprawnionym rodzinom z terenu Gminy Hyżne Kart Dużej Rodziny (KDR), oraz

b) poszukiwanie przedsiębiorców pragnących przystąpić do realizacji Programu.

§ 3. 1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 ust. 1 Gmina Hyżne zobowiązuje się
pokryć koszty, poprzez dokonanie wpłaty środków finansowych w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery 
tysiące złotych 00/100) w każdym roku obowiązywania niniejszego porozumienia, przelewem w terminie do 
dnia 31 marca, na rachunek Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim: Bank Spółdzielczy w Głogowie 
Małopolskim Nr 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001.

§ 4. Po zakończeniu każdego roku realizacji przedmiotu porozumienia, do dnia 31 stycznia, Gmina Głogów 
Małopolski zobowiązuje się przedstawić Gminie Hyżne szczegółowe rozliczenie otrzymanych na realizację 
porozumienia środków finansowych.

§ 5. 1. Porozumienie obowiązuje od daty podpisania do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sądy 
powszechne właściwy miejscowo dla Gminy Hyżne.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 8. Porozumienie sporządza się w dwóch egzemplarzach, w tym jednym dla Gminy Głogów Małopolski.

Wójt Gminy Hyżne Burmistrz Głogowa Małopolskiego
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Uzasadnienie

Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w którym uczestniczą gminy Boguchwała, Głogów
Małopolski, Trzebownisko, Hyżne oraz Błażowa jest jedną z form wsparcia rodzin wielodzietnych. Program
skierowany jest do rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci w wieku szkolnym. Wsparcie polega na
możliwości skorzystania ze zniżek przez członków rodziny na oferowane przez partnerów np. lokale,
punkty usługowe, sklepy czy usługi.

Posiadacze kart mogą z nich korzystać na terenie wszystkich pięciu gmin biorących udział
w programie, bez wzgledu na miejsce zamieszkania oraz we wszystkich innych lokalach, które przystąpiły
do programu bez względu na ich lokalizację. Obecnie jest 65 partnerów. Gmina Hyżne uczestniczy
w Progranie od 2015 roku.

Ilość wydanych kart w Gminie Hyżne przedstawia się następująco:

1) rok 2015 - 226 kart dla 44 rodzin;

2) rok 2016 - 198 dla 40 rodzin;

3) rok 2017 - 167 dla 33 rodzin;

4) rok 2018 - 172 dla 35 rodzin.

Roczny koszt uczestnictwa Gminy Hyżne w w/w Programie to 4 000,00 zł.
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