Zarządzenie Nr 11.2020
Wójta Gminy Łagów
z dnia 12 lutego 2020r.
w sprawie wzoru "Karty Seniora", logo programu "Karta Seniora", regulaminu przyznawania
i wydawania "Karty Seniora" oraz sposobu korzystania z "Karty Seniora"
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( tj.
Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz § 5 ust.2 Uchwały Nr XI.83.2019 Rady Gminy
Łagów z dnia 29 listopada 2019r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 3240) zarządzam , co
następuje:
§ 1. Ustala się :
1) wzór logo Programu "Karta Seniora", w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
2) wzór "Karty Seniora" w wersji stanowiącej, załącznik nr 2 do zarządzenia.
3) regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z" Karty Seniora", stanowiący załącznik
nr 3 do zarządzenia.
4) wzór wniosku o wydanie "Karty Seniora", stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 2.1. Gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty nie powiązane strukturalne i kapitałowo
z Gminą Łagów, chcąc przystąpić do Programu i uzyskać status Partnera, winny realizować
cele Programu i zawrzeć porozumienie w sprawie uczestnictwa w realizacji Programu Karta
Seniora. Porozumienie określa rodzaj, wysokość i zakres proponowanych ulg, bądź
dodatkowych świadczeń na rzecz seniorów - mieszkańców Gminy Łagów, będących
uczestnikami Programu.
Wzór porozumienia w sprawie uczestnictwa w realizacji programu Kara Seniora określa
załącznik nr 5 do zarządzenia.
2. Porozumienie w sprawie uczestnictwa w Programie można złożyć w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Łagowie lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie,
ul. Sulęcińska 2 , 66-220 Łagów.
3. Druki porozumienia dostępne są:
1) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie
2) na stronie internetowej gminy www.lagow.pl

4. Podmioty, które staną się partnerami programu "Karta Seniora", zostaną wyposażone w
logo programu "Karta Seniora" i są obowiązane do zamieszczenia logo programu w
widocznym miejscu.
§ 3.1. Realizację i koordynację działań prowadzonych w ramach Programu zapewnia Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łagowie.
2. W ramach realizacji Programu prowadzona będzie bieżąca aktualizacja wykazu
podmiotów, które przystąpią do Programu oraz zakresu wprowadzonych w Gminie Łagów
uprawnień dla seniorów, publikowanych w materiałach informacyjnych związanych z
Programem "Karta Seniora", na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łagowie.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łagowie.
§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Łagów.
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