
ZARZĄDZENIE NR 1129/2014
PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie realizacji Programu: „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Ustala się: 

1) Regulamin Programu Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia; 

2) Wzór wniosku o wydanie Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia; 

3) Wzór Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 
4) Wzór deklaracji uczestnictwa w Programie „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; 
5) Wzór porozumienia o współpracy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia; 
6) Wzór naklejki promocyjnej dla Partnerów Programu „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, 

stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia; 
7) Wzór druku Informacja – Mielecka Karta Rodziny 3+, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 

w Mielcu. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Prezydent Miasta

Janusz Chodorowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1129/2014 

Prezydenta Miasta Mielca 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Regulamin Programu Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus 

REGULAMIN PROGRAMU „MIELECKA KARTA RODZINY TRZY PLUS”
 Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 
nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus” zwanej dalej „Uchwałą” przyjmuje się niniejszy regulamin. 

§ 1. 
Słownik pojęć użytych w regulaminie

1. Program – wprowadzony Uchwałą Program pn. „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, czyli ogół 
działań polegających na przyznaniu zniżek i ulg stosowanych przez Partnerów Programu skierowanych 
do rodzin wielodzietnych z terenu miasta Mielca; 

2. Organizator Programu – Prezydent Miasta Mielca; 
3. Rodzina - rodzina wielodzietna w rozumieniu § 2 pkt 3 Uchwały, tj. rodzina zamieszkała pod 

wspólnym adresem na terenie Miasta Mielca, składająca się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna 
prawnego, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec i mających na 
utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia 
w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje w systemie stacjonarnym lub bez ograniczenia wieku, 
w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

4. Wnioskodawca – rodzic / opiekun; 
5. Karta Rodziny Trzy Plus/Karta Rodziny 3+ (skrót – Karta) – bezkontaktowa elektroniczna 

karta oparta na spersonalizowanej Mieleckiej Karcie Miejskiej, potwierdzająca udział członka rodziny 
w Programie. Uprawnia do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg, 
zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczących w Programie Partnerów. Służy do identyfikacji 
i weryfikacji uprawnień członków rodzin. W przypadku korzystania z przejazdów komunikacja miejską 
służy także do pobierania opłat za przejazdy. Karta zawiera następujące dane: 

5.1. imię, nazwisko i zdjęcie użytkownika oraz numer karty i logo Programu widniejące na Karcie, 
5.2. dane personalne, datę ważności uprawnień (zapisane elektronicznie). 
Wzór Karty stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1129/2014 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 

30 kwietnia 2014 roku.
6. Personalizacja Karty Rodziny 3 + – zapisanie na karcie danych osobowych użytkownika oraz 

informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach; 
7. Uczestnik programu – osoba która otrzymała Kartę Rodziny 3+; 
8. BSS – wykonawca Programu - Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu 

z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23. Zadania: przyjmowanie wniosków o wydanie karty rodziny 
i wydawanie potwierdzenia złożenia wniosku, przekazywanie do MKS Informacji – Karta Rodziny 3+; 

9. MKS – wykonawca Programu - Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, 
z siedzibą przy ul. Moniuszki 12. Zadania: personalizacja i wydawanie kart, przedłużanie uprawnień, 
wydawanie wnioskodawcy Informacji – Karta Rodziny 3+, przyjmowanie reklamacji związanych 
z funkcjonowaniem karty. 

10. COK - Centrum Obsługi Klienta z siedzibą w MKS; 
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11. Partnerzy Programu - należy przez to rozumieć jednostki powiązane i nie powiązane 
strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Mielca, tj. gminne jednostki organizacyjne, instytucje 
niepubliczne, prywatne firmy handlowo-usługowe, banki, kluby sportowe i inne; 

12. Informacja - Karta Rodziny 3+ – dokument wygenerowany przez BSS potwierdzający 
uczestnictwo w Programie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zarządzenia i przekazywany 
wnioskodawcy przez MKS – COK przy odbiorze Karty Rodzina 3+. 

§ 2. 
Postanowienia ogólne

1.  Udział w Programie, odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna. 
2.  Prawo do korzystania z ulg i zwolnień przewidzianych w Programie zostaje potwierdzone 

wydaniem Karty. 
3.  Kartę wydaje się dla każdego uprawnionego członka rodziny z osobna z wyłączeniem dzieci do lat 

4. 
4.  Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany 

jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”. 

§ 3. 
Składanie Wniosku o wydanie Karty Rodziny 3+

1.  W celu korzystania z uprawnień przewidzianych w Programie należy złożyć wniosek o wydanie 
Karty. 

2. Formularz wniosku o wydanie Karty można pobrać ze strony internetowej miasta Mielca 
www.mielec.pl , korzystając z zakładki „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, zakładki  „Katalog Usług” 
lub w Urzędzie Miejskim Mielcu w Biurze Spraw Społecznych, ul. Żeromskiego 23/Biurze Obsługi 
Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26. 

3.  Wniosek o wydanie Karty należy złożyć osobiście w Biurze Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23. 

4. Wykaz wymaganych dokumentów: 
4.1. wypełniony i podpisany wniosek, 
4.2. aktualne zdjęcia, opisane na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL) – nie dotyczy dzieci do lat 4. 
4.3. w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, 
4.4. w przypadku dzieci w wieku szkolnym – powyżej 18 roku życia aktualna legitymacja szkolna, 
4.5. w przypadku studentów do 25 roku życia zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie 

stacjonarnym; w przypadku osób rozpoczynających  naukę na studiach stacjonarnych bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły średniej, oświadczenie o kontynuowaniu nauki, ważne na okres 2 m-cy (wrzesień-
październik), 

4.6. akt urodzenia w przypadku dzieci do lat 7 – w przypadku wystawienia dokumentu przez inny 
Urząd Stanu Cywilnego niż w Mielcu. 

4.7. w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny 
zastępczej, 

4.8. w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej 
nad dzieckiem, 

4.9. w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – 
oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
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4.10. w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do 
wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz 
Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT).
5.  Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia wraz 

z załącznikami. 
6.  Po złożeniu kompletnego wniosku wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. 
7.  Zmiana ilości członków rodziny/aktualizacja danych następuje na podstawie złożonego wniosku 

w BSS. 
8.  Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia BSS o utracie uprawnień do 

uczestnictwa w Programie. 
9.  Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym dowolnym 

momencie składając pisemnie stosowne oświadczenie w BSS. 
10. BSS może cofnąć uprawnienia do korzystania z Programu, w przypadku korzystania z ulg 

i zwolnień przez uczestnika Programu niezgodnie z Regulaminem. 

§ 4. 
Wydanie Karty Rodziny 3+

1. Po odbiór Karty wnioskodawca zgłasza się do COK po upływie terminu, o którym mowa w §3 
ust. 5 z następującymi dokumentami i załącznikami: 

1.1. Potwierdzenie złożenia wniosku, 
1.2. Dowód tożsamości, 
1.3. Posiadana dotychczas przez wnioskodawcę lub członków jego rodziny Mielecka Karta  Miejska 

(w celu zamiany jej na Kartę Rodziny 3+,  jeżeli dotyczy).
2.  Po spełnieniu warunków o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. Karta zostaje wydana niezwłocznie. 
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.,  wydanie nowej karty może nastąpić  dopiero po zdaniu 

karty dotychczas użytkowanej, z uwagi na konieczność przeniesienia zakodowanych w niej danych na 
nową Kartę Rodziny 3+. 

 Niedostarczenie kart dotychczas użytkowanych z winy wnioskodawcy, spowoduje, że karta 
dotychczas użytkowana zostanie zablokowana. 

 Karta zostanie wydana w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni licząc od dnia dostarczenia lub 
zablokowania karty dotychczas użytkowanej.
4.  Kartę otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny. 
5. W przypadku dzieci do lat 4 nie wydaje się Karty, zaś uprawnienie do korzystania z Programu 

zostaje potwierdzone w Informacji – Karta Rodziny 3+.
6. Kartę wydaje się za potwierdzeniem odbioru do rąk: 

6.1. Wnioskodawcy – dla wszystkich uprawnionych członków rodziny, 
6.2. Uprawnionym członkom rodziny – indywidualnie. 

7. Przy odbiorze Karty wnioskodawca otrzymuje dodatkowo Informację - Karta Rodziny 3+.
8.  Wydanie pierwszej Karty jest bezpłatne. 
9.  Na uzasadniony wniosek uprawnionego uczestnika Programu (np. zniszczenie, zgubienie, utrata, 

zmiana wizerunku itp.) wydawany jest duplikat Karty. 
10.  Wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w COK, według wzoru ustalonego przez MKS. 
11.  Wydanie duplikatu Karty rodzi obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN. 
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§ 5. 
Termin ważności uprawnień

1. Data ważności uprawnienia zostaje ustalona przez BSS w Informacji – Karta Rodziny 3+ i przy 
personalizacji Karty automatycznie zostaje zapisana na Karcie. 

2.  Przedłużenie ważności uprawnienia na kolejny okres następuje w COK. 
3. W celu przedłużenia ważności uprawnienia należy przedłożyć następujące dokumenty: 

3.1. dla ucznia - legitymacja szkolna (do wglądu), 
3.2. dla studenta - zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki na studiach stacjonarnych, 
3.3. dla osoby niepełnosprawnej - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.  Przedłużenie uprawnień wiąże się z obowiązkiem dostarczenia wszystkich kart pozostałych 
członków rodziny w celu zakodowania nowej daty ważności uprawnienia. 

5.  Rezygnacja, cofnięcie lub utrata uprawnień uczestnictwa w Programie powoduje utratę ważności 
Karty.  Karta zostaje zablokowana w COK. 

§ 6. 
Zasady użytkowania Karty Rodziny 3+

1. Uprawniony członek rodziny, chcąc skorzystać z uprawnień przewidzianych w Programie, 
obowiązany jest okazać każdorazowo Partnerom Programu: 

1.1. ważną kartę lub 
1.2. ważną kartę wraz z Informacją – Karta Rodziny 3+ w przypadku korzystania z Programu przez 

wnioskodawcę wraz dziećmi do lat 4 .
2. Weryfikacja daty ważności uprawnienia następuje na podstawie: 

2.1 czytników kart - u Partnerów Programu posiadających takie czytniki (np. MKS, MOSiR). 
2.2 aktualnej listy ważnych kart przekazanych Partnerom przez BSS – u pozostałych Partnerów.

3.  Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez uczestników Programu innym 
nieupoważnionym osobom. 

4.  W przypadku utraty uprawnień uczestnictwa w Programie Kartę należy niezwłocznie zwrócić do 
COK. 

§ 7. 
Reklamacja Karty Rodziny 3+

1.  Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty należy składać w COK. 
2. Kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku: 

2.1 ujawnionej wady fabrycznej, 
2.2 po upływie 5-letniego okresu jej użytkowania liczonej od daty jej wydania po uprzednim 

dokonaniu zwrotu karty dotychczasowej. 

§ 8. 
Zasady właściwego posługiwania się Kartą Rodziny 3+

1.  Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem. 
2.  Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, 

obcinając). 
3.  Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków 

chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. 
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4.  Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu (np. karty 
płatnicze). 

§ 9. 
Postanowienia końcowe

1.  W przypadku korzystania przez użytkownika Karty z przejazdów liniami MKS przy wnoszeniu 
opłat za przejazdy przy użyciu Karty Rodziny 3+ w sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem, stosuje się zasady określone w Regulaminie Użytkowania Mieleckiej Karty Miejskiej 
wydanym na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miejskiej. 

2. Organizator  uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 
w czasie trwania Programu. 

3.  Zmiana Regulaminu nie stanowi przesłanki do wniesienia odwołania przez uczestnika   Programu 
do Organizatora Programu. 

§ 10. 
 Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.
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Biuro Spraw Społecznych   Mielec, dnia  ………………. 

Urząd Miejski w Mielcu 

 
 
 

WNIOSEK  

o wydanie Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus 

 

nowy wniosek                             aktualizacja 

    
(Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie: komputerowo lub drukowanymi literami) 

 
I. Dane wnioskodawcy 

 
1. Imię i nazwisko rodzica (opiekuna1): 

                              

2. Seria i numer dowodu osobistego: 

           

3. Wydany przez: 

                              

4. Adres zamieszkania: 

                              

                              

5. Numer telefonu: 

                              

6. Adres e-mail: 

                              

 

 

II. Wnoszę o wydanie  egzemplarzy Karty Rodziny Trzy Plus.  

Jednocześnie oświadczam, że rodzina nasza składa się z następujących osób2, wspólnie 
zamieszkujących pod wskazanym powyżej adresem: 

                                                 
1  Opiekun - osoba, której powierzono opiekę prawną nad dzieckiem lub została ustanowiona rodziną zastępczą; 
2  Należy wpisać  dane wszystkich członków rodziny: rodzica/ów (opiekuna/ów) i dzieci; 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1129/2014

Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wzór wniosku o wydanie Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus
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1. Dane rodzica/ów (opiekuna/ów): 

1.1. Imię i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

1.2. Imię i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2. Dane dzieci: 

2.1. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2.2. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2.3. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2.4. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2.5. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2.6. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2.7. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

2.8. Imię  i nazwisko: 

                              

Numer ewidencyjny PESEL: 

            

 
………………………... …………………………………….. 
(miejscowość, data) (czytelny popis wnioskodawcy) 
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Wraz z wnioskiem przedstawiam do wglądu3:  

  dowód tożsamości wnioskodawcy, 

 legitymację szkolną (dzieci powyżej 18 roku życia) lub zaświadczenie z uczelni 
potwierdzające kontynuowanie nauki w trybie stacjonarnym; w przypadku osób 
rozpoczynających  naukę na studiach stacjonarnych bezpośrednio po ukończeniu szkoły 
średniej – oświadczenie o kontynuowaniu nauki, ważne na okres 2 m-cy (wrzesień-
październik), 

 akt urodzenia dziecka do lat 7 –  w przypadku wystawienia dokumentu przez inny Urząd 
Stanu Cywilnego niż w Mielcu, 

 w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny 
zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego numer/sygnatura postanowienia 
………………………............, wydany przez ................................................................................., 

 w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki 
prawnej nad dzieckiem numer/sygnatura postanowienia ………………........................., wydany 
przez ......................................................................................................................., 

 w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia 
– oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do 
pracy i samodzielnej egzystencji numer/sygnatura orzeczenia …………..........……………., wydany 
przez .........................................................................................................................,  

 aktualne, umożliwiające identyfikację fotografie każdego z członków rodziny (nie dotyczy 
dzieci do lat 4), opisane na odwrocie (imię, nazwisko, pesel), które zostaną zwrócone przy 
odbiorze Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus, 

 w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do 
wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego 
na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT). 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oświadczam, iż: 

1. dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu o wszelkich zmianach 
danych zawartych w niniejszym wniosku; 

2. wizerunek członków mojej rodziny na fotografiach jest zgodny ze stanem faktycznym; 

3. nie  jestem pozbawiona/pozbawiony4 władzy rodzicielskiej; 

4. zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że Karta ma charakter osobisty i nie 
może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom; 

5. zapoznałem/łam się z regulaminem Programu „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus” i akceptuję 
zawarte w nim warunki; 

6. członkowie mojej rodziny są/nie są5  posiadaczami Mieleckiej Karty Miejskiej6 . 

 
……………….....……                                                                                          ..……….……………..........….......................................  
     (data)                                                                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 

                                                 
3  właściwe zaznaczyć; 
4  Niepotrzebne skreślić; 
5  Niepotrzebne skreślić; 
6  Każdy z członków rodziny, który jest posiadaczem Mieleckiej Karty Miejskiej, po zakwalifikowaniu się do Programu 

„Mielecka Karta rodziny Trzy Plus” chcąc otrzymać nową kartę jest obowiązany  zwrócić dotychczas używaną e-kartę do 
MKS – § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu  Programu „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”. 
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Wyrażam zgodę – w związku z art. 7 pkt 5 w odniesieniu do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – na gromadzenie 
i przetwarzanie przez Gminę Miejską Mielec z siedzibą w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 oraz Miejską Komunikację 
Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu, danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus 
i załącznikach do wniosku, zawierającym imiona, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer 
telefonu, adres elektroniczny, PESEL oraz - w przypadku osób, których uprawnienie dotyczy – nr orzeczenia 
o niepełnosprawności, nr postanowienia sądu – w celu wydania i użytkowania Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus. 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo 
dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 
 
……………………… ………....……………………………………………….. 
      (data)                                                                                                                                            (czytelny  podpis wnioskodawcy)  

 

Id: CF606EA3-AADB-4774-A2C1-2FF8AAA981E0. Przyjęty Strona 9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1129/2014

Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wzór Mieleckiej Karty Rodziny 3+
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

W PROGRAMIE „Mielecka Karta  Rodziny Trzy Plus” 

 
Nazwa podmiotu: ....................................................................................................................... 
Adres siedziby: ........................................................................................................................... 
Numer REGON: ........................................... 
Osoba reprezentująca podmiot: ................................................................................................. 
Dane kontaktowe (osoba, e-mail, telefon):................................................................................. 

 
Niniejszym deklaruję/my uczestnictwo w Programie działań na rzecz rodzin wielodzietnych – 

„Mielecka Karta  Rodziny Trzy Plus” od dnia ................................ poprzez udzielenie użytkownikom 
Karty ulg według poniższych zasad: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oświadczam/y, że: 
1. koszty związane z udzielonymi użytkownikom Karty ulgami poniesiemy w całości  

we własnym zakresie; 
2. wyrażam/y zgodę na umieszczenie danych podmiotu, który reprezentuję/my, informacji 

o ulgach udzielanych użytkownikom Karty i logotypu firmy, w publikowanych przez Miasto 
Mielec materiałach informacyjnych związanych z Programem „Mielecka Karta  Rodziny Trzy 
Plus”. 

 
Prosimy o przekazanie ...... szt. naklejki promocyjnej, informującej o udziale w Programie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ew. cd. w załączniku 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1129/2014

Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wzór deklaracji uczestnictwa
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Szczegółowe informacje: Biuro Spraw Społecznych w  Urzędzie Miejskim w Mielcu, 39 -300 Mielec, ul. Żeromskiego 23,  

tel. 17 7888575, 7888574, email: bss@um.mielec.pl, www.mielec.pl - zakładka  „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus. 
 

Prosimy o przesłanie formularza deklaracji pocztą lub złożenie w Urzędzie Miejskim w Mielcu  
w Biurze Spraw Społecznych przy ul. Żeromskiego 23.  

................................................................ ....................................................... 

Pieczęć Podpisy osób reprezentujących podmiot 

 
Miejscowość, data: .......................................... 
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1129/2014 

Prezydenta Miasta Mielca 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Wzór Porozumienia i współpracy 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 zawarte w dniu ………………………… w Mielcu pomiędzy: 
 Gminą Miejską Mielec z siedzibą: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, reprezentowaną przez Pana 

Janusza Chodorowskiego – Prezydenta Miasta Mielca,  zwaną dalej Organizatorem. 
 a 
 ………………………………..................…………… ul. …………………….…………………, 

reprezentowaną przez …......................................................................…………………………., zwaną 
dalej Partnerem. 

 Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. 
Strony zobowiązują się do współpracy w ramach Programu „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, 

wprowadzonego na mocy Uchwały nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 
2014 roku, w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”.

§ 2. 
Zadaniem Organizatora w ramach Programu jest: 

1) Promocja Programu poprzez ogłoszenia lub informacje w lokalnej prasie oraz stronie internetowej 
miasta Mielca, 

2) Przygotowanie i dostarczenie Partnerowi wzoru kart i wykazu numerów kart uprawnionych do 
korzystania  ze zniżki, nie rzadziej niż raz na pół roku, 

3) Dostarczenie Partnerowi regulaminu Programu „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, 
4) Wydawanie kart uprawnionym do tego rodzinom zgodnie z Programem „Mielecka Karta Rodziny 

Trzy Plus”, 
5) Dostarczenie Partnerowi naklejek promocyjnych z logo Programu „Mielecka Karta Rodziny Trzy 

Plus”, którymi Partner może posługiwać się w okresie ważności porozumienia.

§ 3. 
Zadaniem Partnera w ramach Programu jest: 
1. Umożliwienie korzystania Uczestnikom Programu z : 

……………………………………….....................................................................................................
........
2. Umieszczenie naklejek promocyjnych informujących o udziale w Programie w widocznym miejscu 

w siedzibie Partnera przez cały okres partnerstwa.

Id: CF606EA3-AADB-4774-A2C1-2FF8AAA981E0. Przyjęty Strona 1



§ 4. 
 Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników Programu o zasadach uczestnictwa 

Partnera w Programie. 

§ 5. 
 Niniejsze Porozumienie zostaje podpisane na okres ………………………………………….. 

§ 6. 
 Zmiany Porozumienia dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

Porozumienia. 

§ 7. 
 Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 14-dniowym pisemnym 

wypowiedzeniem. 

§ 8. 
 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 

§ 9. 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 ………………………………………   …………………… 
 Prezydent Miasta Mielca                                                                      Osoba reprezentująca Partnera
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1129/2014

Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wzór naklejki promocyjnej dla Partnrów Programu
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Biuro Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Mielcu 
 
 
………………………………………. 
     pieczęć urzędu 

Mielec, dnia ………………………. 

 

INFORMACJA   

MIELECKA KARTA RODZINY TRZY PLUS 

 

UPRAWNIENI CZŁONKOWIE RODZINY: 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/zameldowania ……………………………………………………………………………………….. 

Nr rodziny w systemie ……………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko PESEL 

Dokument potwierdzający 
kontynuację nauki po 18 roku 

życia 
Data ważności 
uprawnienia 

Rodzaj/nr 
dokumentu  

Data ważności 
dokumentu 

     

     

     

     

     

*dotyczy studentów 

                                                          ………….………………………………………… 
                          Podpis i pieczęć pracownika wydziału 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Wszelkie informacje dotyczące Karty Rodziny Trzy Plus można uzyskać na stronie internetowej www.mielec.pl  
oraz siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o., ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, tel. 17 5837733.   

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1129/2014

Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wzór druku Informacja - Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus
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