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ZARZĄDZENIE NR 18/2014 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA 

z dnia 7 lutego 2014 r. 

 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wielicka Karta Aktywnego Seniora” 

 

Na podstawie art. 30, ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  

W celu integracji działań na rzecz seniorów oraz aktywizacji środowiska seniorskiego 

przystępuje się do realizacji projektu „Wielicka Karta Aktywnego Seniora” zwanego dalej 

Projektem w sposób określony niniejszym zarządzeniem.  

 

§ 2.  

1. Projekt jest realizowany tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, 

którzy przystąpili do Projektu.  

2. Katalog ulg wynikający z ofert partnerów będzie na bieżąco uzupełniany po 

każdorazowym przystąpieniu do Projektu nowego przedsiębiorcy i/lub instytucji. 

Informacje o nowych porozumieniach publikowane będą na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy w Wieliczce, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce oraz 

www.seniorzy.wieliczka.eu. 

 

§ 3.  

1. Regulamin wydawania i użytkowania „Wielickiej Karty Aktywnego Seniora” stanowi 

załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.  

2. Wzór porozumienia, na mocy którego Partnerzy przystępują do Projektu, stanowi 

załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia.  

3. Wzór „Wielickiej Karty Aktywnego Seniora” stanowi załącznik nr 3  do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4.  

1. Gmina Wieliczka jako organizator projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian do 

Regulaminu wydawania i użytkowania „Wielickiej Karty Aktywnego Seniora”.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Projektu w każdym 

czasie.  

 



 

 

3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Projektu informacja o tym zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce oraz www.seniorzy.wieliczka.eu. 

 

 

§ 5.  

Prowadzenie rejestru wydanych kart oraz przechowywanie ich dokumentacji pozostaje 

w gestii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.  

 

 

§ 6.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Wieliczce.  

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7  lutego 2014 r. 

   

  

 z up. Burmistrza 

Urszula Rusecka 

Zastępca Burmistrza 

ds. Społecznych 

 

 


