
ZARZĄDZENIE NR 94/2013
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ”Miejskiej 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.)1), w związku z art. 17, ust.2, pkt 4 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 
2013 r., poz. 182 z późn. zm.)2), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalić zasady uczestnictwa w Programie „Miejska Karta Seniora” i wprowadzić w tym celu Regulamin 
Programu „Miejska Karta Seniora” w treści załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Ustalić wzór „Miejskiej Karty Seniora”, jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Lokalnego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane w Dz.U. z 2013 poz. 645, poz. 1318.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane w Dz.U. z 2013 poz. 509.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2013 

Burmistrza Miasta Słupcy 

z dnia 24 grudnia 2013 r. 

Regulamin Programu "Miejska Karta Seniora" 

,,Miejska Karta Seniora” jest programem realizowanym przez Gminę Miejską Słupca i Stowarzyszenie Rzecz 
Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR” przeznaczonym dla seniorów, którzy będą mogli skorzystać 
z promocji przygotowanych przez miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które przystąpiły do 
Programu. Senior w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba powyżej 60 roku życia. 

1. Postanowienia Ogólne 

„Miejska Karta Seniora” jest programem działającym na terenie miasta Słupcy tylko i wyłącznie w punktach 
wskazanych przez podmioty, które przystąpiły do programu, a których lista będzie publikowana na stronie 
internetowej www.miasto.slupca.pl oraz w „Informatorze Słupeckim”.

2. Uczestnictwo w Programie 

2.1. Uczestnictwo w programie „Miejska Karta Seniora” uwarunkowane jest kryterium wiekowym - osoby 
powyżej 60 roku życia, a także kryterium zameldowania - osoby zameldowane na terenie miasta Słupcy. 

2.2. W programie „Miejska Karta Seniora” może uczestniczyć osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.3. Aby uczestniczyć w Programie „Miejska Karta Seniora” należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Słupcy, 
ul. Pułaskiego 21, gdzie na podstawie dowodu osobistego sporządzona zostanie imienna Karta Seniora. Do 
przygotowania karty potrzebne jest również zdjęcie Seniora (w razie braku zdjęcia, będą one wykonywane 
nieodpłatnie w Urzędzie Miasta w Słupcy).

3. Realizacja promocji : 

3.1 Organizatorzy - Gmina Miejska Słupca wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności 
Lokalnej „ANMAR” - mają wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Programem "Miejska 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 Urzędzie Miasta w Słupcy Referacie Promocji i Rozwoju Lokalnego pok. 318, tel. 63 277 27 27 wew. 
233 lub w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR” tel. 724 487 148. 

4. Zakończenie programu „Miejska Karta Seniora” 

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu "Miejska Karta Seniora” 
w każdym momencie. 

4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu Organizatorzy zobowiązani są do umieszczenia 
stosownej na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl.

Id: AAD8CB87-3AB5-4F7D-8CA3-553AF0082C4D. Przyjety Strona 1

http://www.miasto.slupca.pl/


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2013 

Burmistrza Miasta Słupcy 

z dnia 24 grudnia 2013 r. 

Wzór "Miejskiej Karty Seniora" 

1. Rozmiary karty 5,5, cm x 8,5 cm. 

2. Strona nr 1 „Miejskiej Karty Seniora”: 

3. Strona nr 2 „Miejskiej Karty Seniora”: 
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