
UCHWAŁA NR XXXIII/223/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin +

Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.1)) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 930 ze zm.2)), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Młody Wągrowczanin +, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948, Dz.U. 
z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.753, poz.1583, poz. 1948, 
poz. 2174, Dz.U. z 2017 r.  poz. 38, poz.60, poz. 624, poz.777.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/223/2017

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Program Młody Wągrowczanin +

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program Młody Wągrowczanin +, zwany dalej Programem, ma na celu wspieranie edukacji 
i wychowania młodych mieszkańców Wągrowca, m.in. poprzez zwiększenie dostępności do usług 
wspierających ich edukację, rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia.

2. Realizacja Programu odbywa się poprzez oferowanie przez partnerów Programu promocji cenowych na 
usługi, które świadczą, osobom, którym organizator przyznał status uczestnika Programu.

3. Program realizowany jest na terenie miasta Wągrowca.

4. Organizatorem Programu jest Burmistrz Miasta Wągrowca.

§ 2. Uczestnictwo w programie

1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna w wieku od 7 do 18 roku życia, która jednocześnie 
jest mieszkańcem Wągrowca.

2. Organizator potwierdza uczestnictwo w Programie poprzez wydanie dokumentu (karty) o nazwie Karta 
Młodego Wągrowczanina.

3. Uczestnictwo w Programie ma charakter osobisty i nie może być przenoszone na osoby trzecie.

4. Organizator prowadzi rejestr uczestników Programu i wydanych im kart.

§ 3. Karta Młodego Wągrowczanina

1. Karta Młodego Wągrowczanina jest dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w Programie. Wzór 
karty ustala Burmistrz Miasta Wągrowca.

2. Kartę otrzyma każda osoba, która spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 i której rodzic lub opiekun 
prawny złoży wniosek o jej wydanie:

1) u dyrektora szkoły, do której uczęszcza jeśli jest to szkoła dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Wągrowiec;

2) w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec jeśli uczęszcza do szkoły, dla 
której Gmina Miejskiej Wągrowiec nie jest organem prowadzącym.

3. Prawidłowo wypełnione wnioski, dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska 
Wągrowiec, składa w siedzibie organizatora tj. w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 
Wągrowiec.

4. Karta wydawana jest na czas określony tj. do ukończenia przez uczestnika 18. roku życia.

5. Karta zawiera imię, nazwisko uczestnika Programu, indywidualny numer oraz termin ważności karty.

6. Karta wydawana jest bezpłatnie przez organizatora:

1) dyrektorowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec, który następnie 
przekazuje ją uczestnikowi Programu;

2) wnioskodawcy lub upoważnionemu we wniosku uczestnikowi Programu.

7. Wnioski złożone przez osoby niespełniające wymogów § 2 ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

8. Do korzystania z przysługujących ulg u partnerów Programu upoważnia uczestnika karta wraz z ważną 
legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika Programu.
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9. W przypadku zniszczenia lub utraty karty, na odrębny wniosek wydaje się jej duplikat. Wydanie 
duplikatu karty podlega opłacie równej opłacie dotyczącej wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, która jest 
wyznaczana na podstawie obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

10. Wniosek o wydanie duplikatu karty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty w kasie Urzędu 
Miejskiego w Wągrowcu należy złożyć bezpośrednio u organizatora Programu.

§ 4. Partnerzy programu

1. Partnerem Programu może zostać każdy podmiot publiczny albo prywatny, który przygotuje ofertę 
promocyjną dla uczestników Programu i zgłosi ja organizatorowi poprzez wypełnienie i złożenie u niego 
deklaracji przystąpienia do Programu.

2. Organizatorowi Programu przysługuje wyłączne prawo ustalania, które ze zgłoszonych ofert zostaną 
objęte Programem.

3. Uzyskanie statusu partnera Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne, co oznacza, że 
organizatorowi i partnerom Programu nie przysługuje żadne wynagrodzenie, zarówno z tytułu uzyskania 
statusu partnera, jak i udzielanych w ramach Programu promocji.

4. Potwierdzeniem przystąpienia partnera do Programu jest wydanie mu przez organizatora pisemnej 
akceptacji jego oferty promocyjnej.

5. Partnerowi Programu przysługuje prawo posługiwania się w swoich materiałach promocyjnych znakiem 
graficznym (logotypem) Programu.

6. Po zakończeniu udziału w Programie partner nie może wykorzystywać żadnych materiałów związanych 
z Programem, w szczególności korzystać z jego znaku graficznego (logotypu).

§ 5. Zakończenie uczestnictwa i partnerstwa w Programie

1. Rezygnacja z udziału w Programie przez jego uczestnika może się odbyć w każdym czasie i następuje 
w wyniku złożenia organizatorowi oświadczenia woli.

2. Udział uczestnika wygasa w przypadku:

1) zmiany miejsca zamieszkania, poza teren miasta Wągrowca;

2) ukończenia przez uczestnika Programu 18. roku życia;

3) śmierci uczestnika.

3. Rezygnacja z udziału w Programie przez partnera wymaga złożenia pisemnego oświadczenia 
organizatorowi o rezygnacji, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego.

4. Udział partnera w Programie wygasa w przypadku zakończenia przez niego prowadzenia działalności, 
z którą związane było uzyskanie statusu partnera Programu.

§ 6. Wykluczenie z Programu

1. W przypadku użyczenia przez uczestnika Programu należącej do niego karty osobie trzeciej, organizator 
ma prawo wykluczyć go z Programu.

2. Organizator ma prawo wykluczyć z Programu partnera w przypadku nieuzasadnionej odmowy 
honorowania promocji wynikającej z deklaracji.

3. O wykluczeniu z Programu organizator zawiadamia uczestnika lub partnera pisemnie, listem poleconym, 
wysłanym na adres podany we wniosku lub deklaracji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator Programu umieszcza na swojej stronie internetowej informacje o Programie oraz partnerach 
i ich ofertach.

2. Program realizowany jest bezterminowo i może zostać zakończony w każdym czasie. W przypadku 
zakończenia Programu, organizator zawiadamia o tym fakcie partnerów Programu listem poleconym wysłanym 
na adres podany w deklaracji.
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3. Złożenie wniosku o wydanie karty uczestnictwa w Programie albo deklaracji przystąpienia do Programu 
jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4. Wzór wniosku o wydanie Karty Młodego Wągrowczanina oraz wzór deklaracji partnerstwa w Programie 
Młody Wągrowczanin + określa organizator Programu.
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Uzasadnienie

Przyjęcie zawartego w uchwale programu osłonowego pn. Program Młody Wągrowczanin + ma na celu
wsparcie wszystkich wągrowieckich rodzin, które posiadają dzieci w wieku 7-18 lat poprzez zwiększenie
dostępności do usług i produktów oferowanych na rynku lokalnym, co winno skutkować m.in. polepszeniem
warunków edukacyjnych, rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, a także zwiększeniem
dostępności do różnych form zabawy i wypoczynku.

Koszt realizacji uchwały szacuje się na kwotę 4 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

Id: E50B8A0C-8984-416E-9F77-E082A17D5E8B. Podpisany Strona 1




