
 
ZARZĄDZENIE NR 137/2017 

BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 23 października 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i korzystania  
z Ogólnopolskiej Karty Seniora w ramach Programu Sędziszów Małopolski 
Przyjazny Seniorom” 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XXXIX Rady Miejskiej  
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Programu „Sędziszów Małopolski Przyjazny Seniorom” 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadzam „Regulaminu przyznawania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty 
Seniora w ramach Programu Sędziszów Małopolski Przyjazny Seniorom”  
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Wykonanie zarządzenie zlecam Sekretarzowi Gminy Sędziszów Małopolski oraz 
Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie 
Małopolskim. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2017  
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 

 z dnia 23 października 2017 r.  

  
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA  

Z OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA 
W RAMACH PROGRAMU SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI PRZYJAZNY SENIOROM 

  
1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia w ramach Programu Sędziszów Małopolski 

Przyjazny Seniorom, zwanego dalej „Programem” jest Ogólnopolska Karta Seniora – 
Sędziszów Małopolski, zwana dalej „kartą”.  

2. Karta potwierdza uprawnienia do korzystania przez jej posiadacza z ulg i zwolnień 
oferowanych przez uczestniczących w Programie partnerów pozyskanych przez Gminę 
Sędziszów Małopolski oraz Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie.  

3. Karta przysługuje seniorowi, który:  
a) ukończył 60 rok życia,  
b) zamieszkuje na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.  

4. Karta przyznawana jest bezterminowo i bezpłatnie.  
5. Karta jest własnością Gminy Sędziszów Małopolski.  
6. Warunkiem otrzymania karty jest złożenie wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
7. Formularze wniosków można otrzymać:  

a) w Miejsko-Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim,  
ul. 3-go Maja 25,  

b) ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. www.sedziszow-mlp.pl  
oraz MGOPS w Sędziszowie Młp.  www.mgops.sedziszow-mlp.pl 

8. Wypełnione wnioski przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3-go Maja 25, w godzinach pracy tego urzędu.  

9. Seniorzy, wnioskujący o przyznanie karty zobowiązani są do wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  

10. Odbiór karty następuje osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3-go Maja 25, w godzinach pracy tego urzędu. Przy 
odbiorze karty wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości  
i podpisania karty.  

11. O odmowie przyznania karty, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.  
12. Wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  
13. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci posiadacza karty.  
14. Posiadacz karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.  

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy ponownie złożyć wniosek, o którym 
jest mowa w pkt. 6.  

15. Korzystanie z ulg i zwolnień, na podstawie karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość, którym może być dowód osobisty, paszport lub inny 
dokument ze zdjęciem.  

16. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom, 
pod rygorem cofnięcia uprawnień użytkownikowi karty. W przypadku posługiwania się 
kartą przez osoby nieuprawnione podmiot przyznający ulgi w ramach Programu ma prawo 
zatrzymać kartę i przekazać ją do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3-go Maja 25 w celu wyjaśnienia.  

http://www.sedziszow-mlp.pl/
http://www.mgops.sedziszow-mlp.pl/


17. Wnioskodawca przy odbiorze karty zostanie poinformowany o przysługujących mu 
uprawnieniach.  

18. Partnerem Programu może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla 
seniorów.  

19. Przystąpienie partnera do Programu następuje poprzez złożenie w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3-go Maja 25 zgłoszenia, 
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  

20. Podstawę udzielenia zniżek stanowi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Sędziszów 
Małopolski a partnerem Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.  

21. Wykaz firm oferujących ulgi i zniżki dla posiadaczy karty dostępny jest na stronie 
internetowej www.sedziszow-mlp.pl  oraz www.mgops.sedziszow-mlp.pl 

22. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego 
wprowadzenia.  
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