ZARZĄDZENIE NR XV/15
BURMISTRZA PYZDR
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Gminnej Karty Seniora” i wzoru tej karty

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17, ust.2, pkt 4 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 163) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady uczestnictwa w Programie „Gminna Karta Seniora” i wprowadzić w tym celu
Regulamin Programu „Gminna Karta Seniora” w treści załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Ustala się wzór „Gminnej Karty Seniora”, jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XV/15
Burmistrza Pyzdr
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Regulamin Programu "Gminna Karta Seniora"
,,Gminna Karta Seniora” jest programem realizowanym przez Gminę i Miasto Pyzdry i Fundację Rozwoju
Gminy Pyzdry przeznaczonym dla seniorów, którzy będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez
gminne jednostki organizacyjne i inne podmioty, które przystąpiły do Programu. Senior w rozumieniu
niniejszego regulaminu to osoba powyżej 60 roku życia.
1. Postanowienia Ogólne
„Gminna Karta Seniora” jest programem działającym na terenie Gminy i Miasta Pyzdry tylko i wyłącznie
w punktach wskazanych przez podmioty, które przystąpiły do programu, a których lista będzie publikowana na
stronie internetowej www.pyzdry.pl.
2. Uczestnictwo w Programie
2.1. Uczestnictwo w programie „Gminna Karta Seniora” uwarunkowane jest kryterium wiekowym - osoby
powyżej 60 roku życia, a także kryterium zamieszkiwania - osoby zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta
Pyzdry.
2.2. W programie „Gminna Karta Seniora” może uczestniczyć osoba fizyczna powyżej 60 roku życia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.3. Aby uczestniczyć w Programie „Gminna Karta Seniora” należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pyzdrach Plac Sikorskiego 19 , gdzie na podstawie dowodu osobistego sporządzona
zostanie imienna Karta Seniora. Do przygotowania karty potrzebne jest również zdjęcie Seniora o wymiarach
3,5 x 4,4.
2.3 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wydanie Gminnej Karty Seniora ma 7 dni.
3. Realizacja promocji :
3.1 Organizatorzy – Gmina i Miasto Pyzdry i Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry - mają wyłączne prawo
ustalania, które usługi objęte są Programem "Gminna Karta Seniora”.
3.2 W celu uzyskania rabatu na usługę, należy okazać imienną kartę seniora.
3.3 W przypadku zaginięcia karty lub jakichkolwiek problemów z nią związanych, senior zgłasza ten fakt
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyzdrach Plac Sikorskiego 19.
3.4 Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł
4. Zakończenie programu „Gminna Karta Seniora”
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu "Gminna Karta Seniora”
w każdym momencie.
4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu Organizatorzy zobowiązani są do umieszczenia
stosownej informacji na stronie internetowej www.mpyzdry.pl

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XV/15
Burmistrza Pyzdr
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Wzór "Gminnej Karty Seniora"
1. Rozmiary karty 5,5, cm x 8,5 cm.

2. Strona nr 1 „Gminnej Karty Seniora”:

3. Strona nr 2 „Gminnej Karty Seniora”:

