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ZARZĄDZENIE NR 157/2014

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+ ” na terenie miasta Tarnobrzega

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr LV/692/2014 Rady Miasta
Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie
miasta Tarnobrzega zarządzam, co następuje:

§ 1 .

Określa się wzory dokumentów związanych z realizacją Programu „Bon Rodzinny 3+”, tj:
1) wniosek o wydanie bonów ( załącznik nr 1 do zarządzenia),
2) wzory bonów rodzinnych (załącznik nr 2 do zarządzenia),
3) deklaracja przystąpienia do Programu „Bon Rodzinny 3+” określająca zakres proponowanych
towarów, usług i opłat (załącznik nr 3 do zarządzenia),
4) porozumienie (załącznik nr 4 do zarządzenia),
5) rozliczenie miesięczne wartości zrealizowanych bonów stanowiące załącznik do noty
obciążeniowej za miesiąc.....201..r. (załącznik nr 5 do zarządzenia),
6) rejestr kwartalny wydanych i zrealizowanych bonów za........kwartał 201...r. (załącznik nr 6 do
zarządzenia),

§ 2 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 157/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 21 maja 2014r.  

w sprawie realizacji Programu 

„Bon Rodzinny 3 +” na terenie 

miasta Tarnobrzega  

 

 

Tarnobrzeg, dnia…….. 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ul. Kopernika 3 

39-400 Tarnobrzeg 

 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE BONÓW  

 

 

Wnoszę o wydanie bonów określonych w Programie „Bon Rodzinny 3+” dla…… członków mojej 

rodziny umożliwiających korzystanie z uprawnień określonych w Uchwale Nr LV/692/2014 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+”                    

na terenie miasta Tarnobrzega. 

Dane wnioskodawcy - osoby ubiegającej się o „ Bon Rodzinny 3+”: 

Imię: Nazwisko: 

 
Data urodzenia:  

                     

  Numer PESEL*):          Seria i numer dowodu osobistego 

Stan cywilny: Obywatelstwo: 

 
Miejsce zamieszkania 

Miejscowość: 

 
Kod pocztowy: 

        

Ulica:  

Nr domu: 

 
Nr mieszkania: Nr telefonu kontaktowego: 

 
* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

 

 

 



Oświadczam, że : 

1) moja rodzina składa się z następujących osób, wspólnie zamieszkałych pod wyżej wskazanym 

adresem: 

 Lp Imię i nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia 
Stopień pokrewieństwa z 

wnioskodawcą 

1  

 
  WNIOSKODAWCA 

2  

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
   

 
* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2) Do wniosku załączono: 

- w przypadku rodziców – kserokopię dowodu tożsamości, 

- w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej, jeśli ukończyły 

18            lat również zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, 

- w przypadku studentów do 25 roku życia – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. 

3) powyższe dane są zgodne z prawdą, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich   

zmianach danych zawartych  w niniejszym wniosku. 

4) zapoznałem/łam się z Programem „Bon Rodzinny 3+” i akceptuję zasady określone  w Programie. 

5) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy                       

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.  Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926                                          

z późn.zm.) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na potrzeby realizacji Programu                           

„Bon Rodzinny 3+”. 

                                                                              ……………………                          
                                                                                                            (data i czytelny podpis)                                                                                                        

                                                         

Kwituję odbiór bonów w liczbie……….o wartości…………            …………………….. 

                                                                                                           (data i czytelny podpis) 

 



Załącznik Nr 2  

                   do Zarządzenia Nr 157/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 21 maja 2014r.  

w sprawie realizacji Programu 

„Bon Rodzinny 3 +” na terenie 

miasta Tarnobrzega  

 
                                          WZORY BONÓW RODZINNYCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik Nr 3  

          do Zarządzenia Nr 157/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 21 maja 2014r.  

w sprawie realizacji Programu „Bon 

Rodzinny 3 +” na terenie miasta 

Tarnobrzega  

 

 

 

 

Pieczęć Podmiotu  

Tarnobrzeg, dnia,…… 

 

DEKLARACJA 

PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „BON RODZINNY 3+” 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa podmiotu 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
Dane podmiotu (adres siedziby, NIP) 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres e-mail, strony www Podmiotu, tel. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce świadczenia usług, nazwa punktu obsługi itp. 

Deklaruję przystąpienie do Programu „Bon Rodzinny 3+”, określonego w uchwale nr LV/692/2014 Rady 

Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie 

miasta Tarnobrzega. 

W ramach programu oferuję możliwość nabycia określonych poniżej towarów, usług lub wniesienia opłat: 

1)………………………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………………………….. 

3)………………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę o zawarcie porozumienia o przystąpieniu do współpracy w zakresie Programu                                    

„Bon Rodzinny 3 +”. 

 

 

                                                                                                           ………………… 
Podpis osoby uprawnionej 



Załącznik Nr 4  

do Zarządzenia Nr 157/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 21 maja 2014r.  

w sprawie realizacji Programu 

„Bon Rodzinny 3 +” na terenie 

miasta Tarnobrzega  

 

 

 

Tarnobrzeg, dnia…… 

 

 

POROZUMIENIE 

 
o przystąpieniu do współpracy w zakresie realizacji „Bon Rodziny 3 +” na podstawie Uchwały                           

Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu 

„Bon Rodziny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega.  

 

W dniu ………………….. zostaje zawarte porozumienie pomiędzy:  

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści porozumienia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

a …………………………………………………………...……………………..., reprezentowanym 

przez: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści porozumienia „Podmiotem” 

 

§ 1 

1. Podmiot podejmuje w okresie od dnia zawarcia niniejszego porozumienia do dnia ……. współpracę                

w zakresie realizacji Programu „Bon Rodziny 3 +”, zwanej dalej „Bon” skierowaną do rodzin 

wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega, zwanych dalej „Rodzinami”.  

2. W oparciu o złożoną deklarację przystąpienia do programu, Podmiot umożliwia nabycie 

następujących towarów, usług: ……………………., wniesienia opłat za ………………….. (usługi, 

wstępy itp.) tj…………………………………… .  

 

§ 2 

1. Podmiot realizuje „ Bony Rodzinne 3+” wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz 

okaziciela w terminie wskazanym na bonie najpóźniej do 30 listopada danego roku kalendarzowego.  

2. Podmiot ma prawo odmówić przyjęcia bonu, w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do jego 

prawdziwości.  

 

§ 3 

            

Bony rozliczane będą z Podmiotem po zakończeniu każdego miesiąca, do 15 dnia następnego miesiąca. 

Podmiot obciąży Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu notą obciążeniową na kwotę 

stanowiącą równowartość zrealizowanych bonów wraz z załączonym rozliczeniem miesięcznym  

wartości zrealizowanych bonów (załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 157/2014 Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega z dnia 21 maja 2014r.) Do rozliczenia miesięcznego powinny być dołączone bony.  

 

 

 

 



§ 4 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po dokonaniu weryfikacji rozliczenia miesięcznego bonów                             

z Programu „Bon Rodzinny 3+” przekaże środki finansowe równoważne wartości zrealizowanych 

bonów na konto Podmiotu wskazane w nocie obciążeniowej. 

 

 

 

§ 5 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 

1) upoważnia Podmiot do rozpowszechniania informacji o Programie „Bon Rodzinny 3+”                              

w materiałach informacyjnych Podmiotu, w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Podmiotu; 

1) umieszcza dane podmiotu na liście podmiotów przyjmujących płatności w formie bonów, wraz                     

z wykazem towarów, usług możliwych do realizacji w ramach bonu lub opłat, które mogą być 

uiszczone bonem. 

 

§ 6 

Podmiot zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Programu „Bon Rodzinny 3+” przyjętego 

Uchwałą. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Wszelkie sprawy sporne między stronami porozumienia będą rozwiązywane w drodze wzajemnych 

uzgodnień i negocjacji. 

§ 9 

 

Porozumienie może być rozwiązane przez  każdą ze stron z zachowaniem jedno miesięcznego okresu 

wypowiedzenia . 

 

§ 10 

Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                

ze stron. 

 

 

 

Podmiot 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu  

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5  

do Zarządzenia Nr 157/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 21 maja 2014r.  

w sprawie realizacji Programu 

„Bon Rodzinny 3 +” na terenie 

miasta Tarnobrzega  

 

 
 

Pieczęć nagłówkowa      Tarnobrzeg, dnia…… 

 

Rozliczenie miesięczne wartości zrealizowanych bonów stanowiący załącznik do noty 

obciążeniowej za miesiąc…………………201..r. 

 

 

Lp. Nr bonu Data realizacji Wartość bonu Uwagi 

1 2 3 4 6 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

RAZEM 

 

 

 
………………………. 

Pieczątka i podpis 

 

 



Załącznik Nr 6  

do Zarządzenia Nr 157/2014 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 21 maja 2014r.  

w sprawie realizacji Programu 

„Bon Rodzinny 3 +” na terenie 

miasta Tarnobrzega  

 

Pieczęć nagłówkowa 

                                                                                                             Tarnobrzeg, dnia…… 

 

 

Rejestr kwartalny wydanych i zrealizowanych bonów  

za ………… kwartał 201... r.  

 

Lp. Nr bonu Data realizacji Wartość bonu Uwagi 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

RAZEM 

 

 
Uwagi ……………………………………………………………………………………………. 

 

 
…………………… 

Pieczątka i podpis 

 


