
Zarządzenie Nr 65/19
Burmistrza Trzcianki

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru Trzcianeckiej Karty Seniora,
logo oraz wzoru porozumienia dla partnerów przystępujących
do programu "Trzcianecka Karta Seniora"

Na podstawie uchwały Nr VII/50/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Trzcianecka Karta Seniora" 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór Trzcianeckiej Karty Seniora, jak w załączniku 
Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór logo programu "Trzcianecka Karta Seniora", 
jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór porozumienia dla partnerów przystępujących 
do programu "Trzcianecka Karta Seniora, jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 
Promocji, Kultury i Sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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WZÓR TRZCIANECKIEJ KARTY SENIORA 

 

Wymiary karty: 9 cm x 6 cm 

 

Front: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tył: 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 19 kwietnia 2019 r.
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WZÓR LOGO PROGRAMU 

TRZCIANECKA KARTA SENIORA 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 19 kwietnia 2019 r.
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Wzór porozumienia Nr……………….. 

 

zawarte w dniu ........................................... pomiędzy: 

gminą Trzcianka, reprezentowaną przez Krzysztofa W. Jaworskiego Burmistrza Trzcianki,  

zwaną dalej „Gminą” 

a  

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

(NIP)………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………....... 

ul..................................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez: ................................................................. zwanym dalej „Partnerem”  

w sprawie współpracy w ramach programu „Trzcianecka Karta Seniora ”. 

 

§ 1. 

Na podstawie porozumienia Partner włącza się do realizacji celów określonych w uchwale  

Nr VII/50/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu 

„Trzcianecka Karta Seniora”. 

 

§ 2. 

Partner umożliwi osobom powyżej 60. roku życia, zamieszkującym teren gminy Trzcianka 

i posiadającym „Trzcianecką Kartę Seniora” korzystanie z:  

....................% zniżki w zakupie/usłudze .............................................................................,  

....................% zniżki w zakupie/usłudze .............................................................................,  

....................% zniżki w zakupie/usłudze .............................................................................,  

.....................% zniżki w zakupie/usłudze .............................................................................,  

 

§ 3. 

„Partner” wskazuje, że ulgi, o których mowa w § 2 będą realizowane w jego placówce/ach: 

 w ………………………...…….. przy ul. ……………............................................................... 

 w ………………………...…….. przy ul. ……………............................................................... 

 w ………………………...…….. przy ul. ……………............................................................... 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/19

Burmistrza Trzcianki

z dnia 19 kwietnia 2019 r.
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§ 4. 

Gmina w ramach akcji informacyjnej jest upoważniona do przedstawienia podjętego 

zobowiązania, o którym mowa w § 2 i § 3 w materiałach informacyjnych i na prowadzonej 

przez siebie stronie internetowej, a także poprzez akcję promocyjną programu „Trzcianecka 

Karta Seniora” prowadzoną w mediach oraz na nośnikach reklamowych, jak ulotki, plakaty, 

banery.  

Każdy z Partnerów programu otrzyma także logo programu „Trzcianecka Karta Seniora”. 

 

§ 5. 

Partner ma prawo umieszczać informacje na temat udzielanych zniżek, określonych w § 2, 

we własnych materiałach promocyjno–reklamowych, a także w miejscach prowadzenia 

działalności.  

§ 6. 

Porozumienie zawiera się na okres od ................... do ………………. roku / na czas 

nieokreślony.  

§ 7. 

Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków, a z tytułu 

realizacji postanowień porozumienia strony nie będą wnosić wobec siebie żadnych roszczeń 

finansowych.  

§ 8. 

Każda ze stron ma prawo odstąpić od porozumienia z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia, poprzez przekazanie stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu 

od porozumienia.  

§ 9. 

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.  

 

 

 

……………………………………                                ……………………………………… 

                     Partner Gmina 
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru Trzcianeckiej Karty Seniora, logo oraz wzoru
porozumienia dla partnerów przystępujących do programu "Trzcianecka Karta
Seniora"

W związku z uchwałą Nr VII/50/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu "Trzcianecka Karta Seniora", ustala
się wzór Trzcianeckiej Karty Seniora, wzór logo programu „Trzcianecka Karta
Seniora" oraz wzór porozumienia dla partnerów przystępujących do programu
"Trzcianecka Karta Seniora".
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