ZARZĄDZENIE NR k()2O14
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia\2Ol4 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania Konstancińskiej Karty
Mieszkańca, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie karty, regulaminu współpracy
Partnerów z Gminę Konstancin-Jeziorna w ramach programu Konstancińska Karta
Mieszkańca oraz wzoru porozumienia z Partnerem programu Konstancińska Karta
Mieszkańca.
Na podstawie art.30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594 ze późn.zm.), w celu realizacji uchwały Nr
635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 r. w sprawie
przyjęcia programu Konstancińska Karta Mieszkańca, zarządzam co następuje:

Ustalam regulamin wydawania i użytkowania Konstancińskiej Karty Mieszkańca stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Ustalam wzór graficzny Konstancińskiej Karty Mieszkańca, stanowiący Załącznik Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

Ustalam wzór wniosku o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca, stanowiący Załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
*4
Ustalam Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Konstancin-Jeziorna w ramach programu
Konstancińska Karta Mieszkańca, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Ustalam wzór porozumienia z Partnerem Programu Konstancińska Karta Mieszkańca,
stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Ulgi i zniżki wynikające z kart i uchwał obowiązujących na terenie gminy Konstancin
-Jeziorna nie sumują się. Mieszkaniec sam wybiera ulgę lub zniżkę, z której chce skorzystać.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna
zdniaC)j ką

REGULAMIN KONSTANCIŃSKIEJ KARTY
MIESZKAŃCA
1. Konstancińska Karta Mieszkańca wydawana jest przez Gminę Konstancin-Jeziorna.
2. Użytkownikiem Konstancińskiej Karty Mieszkańca może być osoba, która spełnia
warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia karty za wydanie
jej duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.
4. Dystrybucję Konstancińskiej Karty Mieszkańca prowadzi
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 31
05-520 Konstancin-Jeziorna.
5. Warunki otrzymania Karty:
Warunkiem uprawniającym do otrzymania Konstancińskiej Karty Mieszkańca jest
zamieszkiwanie na terenie Gminy Konstancin-Jezioma. W przypadku osób niepełnoletnich
i pozostających na utrzymaniu rodziców, Karta wydawana jest rodzicom lub prawnym
opiekunom.
6. Konstancińska Karta Mieszkańca wydawana jest dla jednej osoby. Zabrania się zbycia lub
udostępniania Karty osobom trzecim.
7. Konstancińska Karta Mieszkańca uprawnia do zniżek zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna Nr 635/VI/47/2014 z dnia 10 września 2014 r.
8. Szczegóły zniżek i rabatów oferowanych przez przedsiębiorców mieszkańcom gminy
Konstancin-Jeziorna na podstawie Konstancińskiej Karty Mieszkańca. znajdują się na stronie:
www.konstancinieziorna.pl w zakładce Konstancińska Karta Mieszkaiica oraz w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna i są uaktualniane na bieżąco.
9. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Gminy Konstancin-Jezioma
Ldnia

Wniosek o wydanie „Konstancińskiej Karty Mieszkańca”
Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
i moim Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych jest Urząd Skarbowy w Piasecznie
Karta dla osoby niepełnoletniej lub pozostającej na utrzymaniu rodziców
Nazwisko

Imię

*

*

PESEL*

Adres zamieszkania
kod pocztowy

n

miejscowość

F

ulica
•

nr domu/lokalu

dane nieobowiązkowe

e-mail

telefon

—______________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla
potrzeb niezbędnych dla uczestnictwa w programie „Konstancińska Karta Mieszkańca”, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014
poz. 1182) na potrzeby związane z wdrażaniem .Konstancińskiej Karty Mieszkańca”.
10. Data:

11 .Czytelny podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego:

Kwituję odbiór”Konstancińskiej Karty Mieszkańca” i potwierdzam poprawność wydrukowanych na niej danych

karty

—

12. Data odbioru:

*

13. Podpis:

Wypełniać drukow anymi literami.
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Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr J k\\\
Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna
zdnia

J\

Regulamin współpracy Partnerów z Gminą Konstancin-Jeziorna w ramach programu
Konstancińska Karta Mieszkańca

1. Regulamin określa zasady współpracy Partnerów z Gminą Konstaricin-Jezioma, zwanej dalej
Gminą, będącą organizatorem programu pod nazwą Konstancińska Karta Mieszkańca.
2. Terminy wymienione w regulaminie należy rozumieć:
a) Partner osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna, która to zawarła porozumienie o współpracy przy Programie Konstancińska
Karta Mieszkańca;
b) Konstancińska Karta Mieszkańca program zniżek i upustów przysługuj ących
posiadaczowi Karty, wydanej przez Gminę Konstancin-Jeziorna.
-

-

3. Gmina w ramach Programu Konstancińska Karta Mieszkańca zapewnia Partnerom następujące
świadczenia:
a) ekspozycję logotypu, danych adresowych Partnerów oraz ofert objętych rabatem na stronie
internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna www.konstancinjeziorna.pl w zakładce Konstancińska
Karta Mieszkańca;
b) umieszczenie logotypów Partnerów w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna.
4. Materiał zawierający ofertę objętą rabatem powinien zawierać informacje o miejscu świadczenia
usługi wraz z jej krótkim opisem oraz wysokość przyznanej posiadaczowi Karty zniżki lub rabatu.
5. Partner przygotowuje materiały zawierające oferty objęte rabatem zgodnie z następującymi

warunkami:
a) strona www: plik graficzny w formacie JPG o rozdzielczość min. 300 dpi;
b) Biuletyn Informacyjny Gminy: plik z logo lub nazwą Partnera w formie JPG o rozdzielczości
min. 300 dpi.
6.Materiały należy przesłać na adres promocjajkonstancinjeziorna.pl w tytule e-malia „materiały
informacyjne zawierające ofertę objętą rabatem dla potrzeb Konstancińskiej Karty Mieszkańca”
wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi do osoby odpowiedzialnej za ich przygotowanie, wskazanej
przez partnera.
7.Gmina nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych zawierających ofertę objętą
rabatem dostarczonych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do nie publikowania
materiałów bez podania przyczyny.
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Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr AA
Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna
zdnia

k\\i

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu

w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy:

Gminą Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 32, NIP 1231217438,
REGON 013271045, reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Gminy
2. przy kontrasygnacie Skarbnika

-

-

Pana Kazimierza Jańczuka
Pana Dariusza Lipca

zwaną dalej Gminą
a
z siedzibą w
ul
zwanym dalej Partnerem
łącznie zwanymi Stronami
W związku z realizacją programu „.Konstancińska Karta Mieszkańca” wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna NR 635/VI/47/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu
„Konstancińska Karta Mieszkańca” zwanej dalej Programem, Strony ustalają jak niżej:
„1.
1. Z dniem
Partner umożliwi korzystanie przez osoby posiadające Konstancińską Kartę
Mieszkańca z rabatów lub zniżek w cenie przy zakupie niżej wymienionych towarów/usług w ramach prowadzonej
działalności tj:
•
•
•
•

% rabatu

-

%rabatu

-

%rabatu

-

% rabatu

-

2. Partner wskazuje, że rabaty o których mowa w ust. 1 będzie stosował przy zakupie dokonywanym w jego
placówce/placówkach
przyul

3. Udzielane przez Partnera rabaty lub zniżki w cenie nie podlegają refundacji przez Gminę.

2.
Rabat będzie udzielany przez czas obowiązywania niniejszego Porozumienia.
3.
1. Partner uprawniony jest do zamieszczenia informacji na temat jego udziału w Programie oraz o udzielonych
przez niego rabatach określonych w
1 ust.1 na swoich stronach internetowych i we własnych materiałach
promocyjno-reklamowych.
2. Gmina umieści informację o ofercie Partnera dla posiadaczy Konstancińskiej Karty Mieszkańca na swoj ej
stronie internetowej www.konstancinieziorna.pl i w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna.
Gmina przedstawi zobowiązania Partnera, o którym mowa w
1 ust. 1 i 2 na stronie internetowej Gminy
Konstancin-Jeziorna w zakładce ..Konstancińska Karta Mieszkańca” a także w miarę konieczności, w inny sposób
zapewniający poinformowanie osób korzystających z Programu o tym fakcie.

4.
1. Każda ze Stron upoważniona jest do rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem
okresu
wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego, pisemnego oświadczenia.
2. Naruszenie przez Partnera jego zobowiązań określonych w Porozumieniu uprawnia Gminę do rozwiązania
Porozumienia z natychmiastowym skutkiem.
5.
W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia Partner jest zobowiązany, nie później niż w
terminie
dni, do usunięcia ze wszystkich własnych materiałów informacyjnych zawierających
oferty objęte rabatem.

6.
Porozumienie
dnia

zawiera

się na okres od dnia

roku do dnia

roku.

Wszelkie zmiany do Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

GMINA

PARTNER

