
Porozumienie Urzędu Miejskiego w Pruchniku z Partnerem Programu "Pruchnicka Karta 

Seniora" 

 

 

POROZUMIENIE Nr 

Zawarte w dniu .............................. pomiędzy Urzędem Miejskim w Pruchniku, reprezentowanym  

przez mgr inż.Wacława Szkołę- Burmistrz Pruchnika zwanym dalej Realizatorem programu 

a..............................................................................................................................................................

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

z siedzibą w ............................................................. przy ul. ................................................................ 

reprezentowanym przez ......................................................................................................................... 

zwanym dalej "Partnerem" w sprawie współpracy w ramach programu "Pruchnicka Karta Seniora". 

                                                                             

                                                                            § 1 
Niniejszym Porozumieniem, Partner włącza sie do Programu przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej 

w Pruchniku Nr XLV/320/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 

"Pruchnicka Karta Seniora" na terenie Gminy Pruchnik oraz Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza 

Pruchnika z dnia 4 października 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania 

i korzystania z "Pruchnickiej Karty Seniora". 

 

                                                                            § 2 
Realizując §1 Porozumienia Partner umożliwi korzystanie przez seniorów, uczestniczących 

w programie "Pruchnicka Karta Seniora" następujących uprawnień, ulg, zniżek: 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                             § 3 
 

Partner wskazuje, że ulgi, o których mowa w   § 2 będą udzielane w jego placówce(kach) 

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

dane kontaktowe, tel. .................................................. e-mail ............................................................... 

 

                                                                             § 4 
Porozumienie zostaje zawarte od dnia ...................................  na czas nieokreślony.    

                                                  

                                                                            § 5 
1. Zestawienie podmiotów uczestniczących w programie oraz udzielanych przez te podmioty zniżek 

umieszczane będzie na stronie internetowej gminy  Pruchnik       

2. Z chwilą podpisania porozumienia, Partner otrzyma naklejki z logo programu w celu 

zamieszczenia w widocznym miejscu, jako informacji o uczestniczeniu w programie. 

3. Partner Programu zamieszcza informację o udziale w Programie na swojej stronie internetowej 

oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

                                                                             § 6 
1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferty w ramach programu "Pruchnicka Karta 

Seniora" jest karta zawierająca imię i nazwisko uczestnika. 

2. Karta wydawana jest bezpłatnie, Senior korzysta z karty osobiście i nie może jej udostępniać 

osobom trzecim. 



                                                                     § 7 
Partner Programu zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków z 

tytułu realizacji postanowień niniejszego Porozumienia 

                                                                      § 8 
Partner  ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie  z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia złożonego Realizatorowi Programu w formie pisemnej.  

                                                                          

                                                                      § 9 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Partner                                                                     Realizator Programu 

 

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


