
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, zmienionej Uchwałą Nr XIX/186/2019 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r. 

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 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 60 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 

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. 

 

 

 § 4 

Podmiot zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Programu Tarnobrzeska Karta Seniora 
przyjętego Uchwałą. 

  §5 



Przedmiotowe porozumienie każda ze stron może wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

     § 6 
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

     § 7 
Wszelkie sprawy sporne między stronami porozumienia będą rozwiązywane w drodze wzajemnych 
uzgodnień i negocjacji. 

      § 8 

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Podmiot 
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