
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyznania obowiązujących ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla seniorów 

z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta Seniora. 

Zawarte pomiędzy: 

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

– Beatę Klimek, a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce , reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce  – Jerzego Łukasza Walczaka. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz UchwałyNr L/582/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 

27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu „Ostrowska Karta Seniora” realizowanego na terenie 

Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Uchwały Nr XVI.135.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

z dnia 21 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu „Skalmierzycka Karta Seniora” na terenie 

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Uchwały Nr XXII.184.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 

przyznania ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta Seniora, Uchwały Nr XX/240/2020 Rady 

Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla 

seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta 

Seniora. 

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski i Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie przyznania ulg obowiązujących dla seniorów 

zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach programu „Ostrowska Karta Seniora” 

realizowanego na podstawie Uchwały Nr L/582/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 

27 czerwca 2018 roku dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu 

„Skalmierzycka Karta Seniora” wprowadzonego Uchwałą Nr XVI.135.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce z dnia 21 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu „Skalmierzycka Karta Seniora” 

na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

2. Seniorom z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przyznaje się ulgi obowiązujące dla seniorów na 

terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach programu „Ostrowska Karta Seniora” w zakresie 

korzystania z następujących ulg: 

1) 30 % zniżki od obowiązujących cen biletów na seanse filmowe organizowane przez Ostrowskie Centrum 

Kultury w Kinie „Komeda” 3D w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się przy al. Powstańców 

Wielkopolskich 22 w Ostrowie Wielkopolskim; 
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2) 30 % zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum Kultury 

w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się przy ul. Wolności 2 w Ostrowie Wielkopolskim; 

3) 30 % od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum Kultury 

w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie 

Wielkopolskim; 

4) 30 % zniżki od obowiązujących cen  biletów wstępu na korzystanie z obiektu lodowiska z funkcją 

rolkowiska w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się w Parku 600 – lecia przy alejach Solidarności; 

5) 30 % od obowiązujących cen biletów wstępu na korzystanie z Basenu Miejskiego „Olimpijska” 

mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 4 w Ostrowie Wielkopolskim; 

3. Ulgi określone w ust. 2 przysługują uprawnionym osobom po okazaniu Skalmierzyckiej Karty Seniora 

wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

§ 2. Z tytułu wprowadzonych ulg Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce będzie pokrywać koszty udzielonej 

ulgi Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, Ostrowskiemu Centrum Kultury. 

§ 3. 1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i Ostrowskie Centrum Kultury wystawiać będą Gminie i Miastu 

Nowe Skalmierzyce, w terminie do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni, faktury rozliczeniowe na 

kwoty określające sumę dopłat ustalonych zgodnie z § 2. 

2. Termin zapłaty faktur strony ustalają na 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z wykazem, o którym mowa w ust. 3. 

3. Potwierdzeniem kwoty objętej fakturą będzie załączany każdorazowo wykaz numerów okazanych przez 

uprawnionych do ulgi Skalmierzyckiej Karty Seniora, o których mowa w § 1 ust. 3.  

§ 4. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce realizując zadanie, o którym mowa w § 1 zobowiązuje się do 

zamieszczania informacji o realizacji zadania we współpracy z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski oraz 

umieszczania logotypu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na wszelkich materiałach promujących program 

„Skalmierzycka Karta Seniora”, w tym publikowanych w środkach masowego przekazu. 

§ 5. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 r. i zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia porozumienia na trzy miesiące ze 

skutkiem na koniec roku kalendarzowego.  

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia lub 

nienależytego jego wykonywania, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu 

wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 7. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszego porozumienia Strony poddadzą 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego, ze względu na siedzibę Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. 

§ 8. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Prezydent Miasta 

(-) Beata Klimek 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  

(-) Jerzy Łukasz Walczak 
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