
ZARZĄDZENIE NR 302/2018 

BURMISTRZA WYSZKOWA 

z 20 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji i wzoru porozumienia  w zakresie współpracy w ramach 

programu „Wyszkowska Karta Seniora” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr LVII/596/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 29 października 2018r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Seniora” (Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego z 2018r., poz. 10522) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się wzór deklaracji przystąpienia do programu „Wyszkowska Karta Seniora” 

stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

2. Ustala się wzór porozumienia z Gminą Wyszków w zakresie współpracy w ramach programu  

„Wyszkowska Karta Seniora” stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z 1 stycznia 2019r.



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 302/2018 

Burmistrza Wyszkowa z dnia 20.12.2018 r. 

Deklaracja współpracy w ramach programu 
„Wyszkowska Karta Seniora” 

Nazwa przedsiębiorcy/instytucji  

Adres siedziby  

 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej 

 

 
Adres e-mail 

 

 
Telefon 

 

 
Strona internetowa 

 

 
Miejsce świadczenia usługi 

 

 
Niniejszym deklaruję/my chęć współpracy w ramach programu „Wyszkowska Karta Seniora” 

przez udzielanie zniżek na oferowane przez nas usługi i towary według poniższych zasad: 

1) ..................% zniżki na............................................................................................................,  

2) ..................% zniżki na ...........................................................................................................,  

3) ..................% zniżki na............................................................................................................,  

4) ..................% zniżki na ...........................................................................................................,  

5)...................% zniżki na ..........................................................................................................., 

6)...................% zniżki na ..........................................................................................................., 

7)...................% zniżki na ..........................................................................................................,* 

 

Okres uczestnictwa w programie: 

1) na czas określony od…………………………….... do ……………………………………. 

2) na czas nieokreślony.* 

 
Jednocześnie zwracam/y się z prośbą o przekazanie oznakowania programu z napisem 

„Tu honorujemy Wyszkowską Kartę Seniora”, w celu jego zamieszczenia w miejscu prowadzenia 
działalności. 
 
………………………….……………                                                                 …...……………………………………….. 
        miejscowość i data        podpis/podpisy  
 
 
*- niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 302/2018 

Burmistrza Wyszkowa z dnia 20.12.2018 r. 
 

POROZUMIENIE NR ………………………. 
 
Zawarte w dniu …………………………………….. pomiędzy: 
Gminą Wyszków z siedzibą w Wyszkowie, Al. Róż 2, reprezentowaną przez 
……………………………………………………. – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Gminą” 
a 
……………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………. 
                                                   (nazwa Partnera programu)                    (miejscowość) 

pod adresem ……………………………………………………………………………… zwanym/zwaną dalej „Partnerem” 
w sprawie współpracy w ramach programu „Wyszkowska Karta Seniora”. 

§ 1  
Niniejszym porozumieniem Partner włącza się do udziału w programie realizowanym przez Gminę 
Wyszków, określonym w uchwale Nr LVII/596/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 
2018r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Seniora” (Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2018r., poz. 10522). 

§ 2 
1. Partner zobowiązuje się umożliwić osobom, które ukończyły co najmniej 60 rok życia, zamieszkują 

na terenie Gminy i posiadają Wyszkowską Kartę Seniora (zwaną dalej „Kartą”) korzystanie ze zniżek na 

następujące usługi i towary:  

1) ..................% zniżki na............................................................................................................,  

2) ..................% zniżki na ...........................................................................................................,  

3) ..................% zniżki na............................................................................................................,  

4) ..................% zniżki na ...........................................................................................................,  

5)...................% zniżki na ..........................................................................................................., 

6)...................% zniżki na ..........................................................................................................., 

7)...................% zniżki na ..........................................................................................................,* 

2. Zniżki na usługi i towary, o których mowa w ust. 1 będą obowiązywały w placówce/placówkach 
Partnera: 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………* 

3. Informacje o wysokości zniżek na towary i usługi udzielane przez Partnera zostaną zamieszczone na 
stronie www.wyszkow.pl. 

§ 3 

1. Gmina w ramach akcji promocyjnych jest upoważniona do informowania o uczestnictwie 
Partnera w programie „Wyszkowska Karta Seniora”. 

2. Partner ma prawo umieszczać informacje o uczestnictwie w programie, o którym mowa w 
ust. 1, w tym o udzielanych zniżkach na oferowane przez siebie usługi i towary, we własnych 



materiałach promocyjno – reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności. 
3. Partner zamieszcza oznakowanie programu z napisem „Tu honorujemy Wyszkowską Kartę 

Seniora” w miejscu prowadzonej przez siebie działalności. 

§ 4 

Partner oferujący zniżki na swoje usługi i towary ma prawo zatrzymać Kartę w przypadku próby 
posłużenia się nią przez osobę trzecią. W takim przypadku Kartę niezwłocznie przekazuje do Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

§ 5 

Przyznanie zniżek na usługi i towary odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. 

§ 6 

Porozumienie zawiera się na okres od…………………. do …………………./na czas nieokreślony.* 

§ 7 

Każda ze stron ma prawo odstąpić od porozumienia z zachowaniem 2 tygodniowego okresu 
wypowiedzenia poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego oświadczenia. 

§ 8  

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej. 

§ 9 

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

PARTNER                  GMINA WYSZKÓW 

 

 

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

 

 

*- niepotrzebne pominąć 


