
Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Nr 385/2014  

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

        z dnia 23 grudnia 2014r. 

w sprawie określenia wzorów 

dokumentów związanych z realizacją  

  Programu Tarnobrzeska Karta Seniora  

Pieczęć nagłówkowa 

 

 

 

Tarnobrzeg, dnia…… 

 

 

POROZUMIENIE 

 
o przystąpieniu do współpracy w zakresie realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na 

podstawie Uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w 

sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora .  

 

W dniu ………………….. zostaje zawarte porozumienie pomiędzy:  

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej treści porozumienia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu…… 

a …………………………………………………………...……………………..., reprezentowanym 

przez: 

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

zwanym w dalszej treści porozumienia „Podmiotem” 

 

§ 1 

 

1.Podmiot – jednostka organizacyjna miasta Tarnobrzega podejmuje w okresie od dnia zawarcia 

niniejszego porozumienia na czas nieokreślony współpracę w zakresie realizacji Programu 

Tarnobrzeska Karta Seniora, zwanej dalej Tarnobrzeską Kartą Seniora od 1 stycznia 2015r. 

skierowanego do osób które ukończyły 65 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega.  

2. W oparciu o złożoną deklarację przystąpienia do programu, Podmiot umożliwia z ulgą ….% 

nabycie następujących towarów, usług: ……………………., wniesienia opłat za ………………….. 

(usługi, wstępy itp.) tj…………………………………… .  

 

§ 2 

 

1. Podmiot realizuje „ Tarnobrzeską Kartę Seniora” wydawaną przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu.  

  

 

§ 3 

 

Tarnobrzeska Karta Seniora  rozliczana będzie z  jednostkami organizacyjnymi miasta Tarnobrzega po 

zakończeniu każdego miesiąca, do 15 dnia następnego miesiąca. Podmiot obciąży Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu notą obciążeniową lub fakturą na kwotę stanowiącą równowartość 

zrealizowanych świadczeń. Wzór rozliczenia miesięcznego zrealizowanych świadczeń  z Programu 

Tarnobrzeska Karta Seniora stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia, który jest załącznikiem nr 6                  

do Zarządzenia Nr 385/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie 



określenia wzorów dokumentów związanych z realizacją Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.                    

Do noty obciążeniowej lub faktury należy dołączyć rozliczenie miesięczne oraz kopie faktur 

wystawionych seniorom.  

 

                                                                         § 4 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po dokonaniu weryfikacji wykazu zrealizowanych świadczeń              

z Programu Tarnobrzeska Karta Seniora  przekaże środki finansowe równoważne wartości 

zrealizowanych świadczeń  na konto Podmiotu wskazane w nocie obciążeniowej lub fakturze. 

 

                                                                           § 5 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 

1) upoważnia Podmiot do rozpowszechniania informacji o Programie Tarnobrzeska Karta Seniora             

    w materiałach informacyjnych Podmiotu, w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej 

Podmiotu, 

2) umieszcza dane podmiotu na liście podmiotów, które przystąpiły do w  programu  wraz  z wykazem    

    towarów, usług możliwych do realizacji i opłat. 

 

                                                                       

                                                                      §6 

 

Podmiot zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Programu Tarnobrzeska Karta Seniora  

przyjętego Uchwałą. 

 

                                                                       § 7 

 

Przedmiotowe porozumienie każda ze stron może wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

 

                                                                      § 8 

 

Wszelkie sprawy sporne między stronami porozumienia będą rozwiązywane w drodze wzajemnych 

uzgodnień i negocjacji. 

 

                                                                      § 9 

 

Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                

ze stron. 

 

 

 

Podmiot 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


