
POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU „Lidzbarska Karta Mieszkańca” 

zawarte w Lidzbarku w dniu..................................pomiędzy: Gminą Lidzbark- Urząd Miasta i Gminy w 

Lidzbarku, ul. Sądowa 21, reprezentowaną przez: Macieja Sitarka - Burmistrza Lidzbarka zwaną dalej 

Gminą,  

a  

..................................................................... z siedzibą w.................................................................  

zwanym dalej Partnerem.  

W związku z realizacją Programu Lidzbarska Karta Mieszkańca wprowadzonego w życie 

uchwałą nr XI/113/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 września 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Programu „Lidzbarskiej Karty Mieszkańca", strony porozumienia ustalają jak niżej:  

§ 1. 

1. Z dniem ………………………. Partner umożliwi korzystanie przez osoby posiadające Lidzbarską 

Kartę Mieszkańca z preferencji niżej wymienionych towarów/usług w ramach prowadzonej działalności 

tj.:  

1)          -..........................................  

2)         -..........................................  

2. Partner wskazuje, że preferencje o których mowa w ust. 1 będzie stosował przy zakupie 

dokonywanym w jego placówce/placówkach:………………...…………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

§ 2. 

Udzielone preferencje obowiązują przez cały okres wskazany w § 8 Porozumienia.  

§ 3. 

Gmina przedstawi podjęte preferencje Partnera, o których mowa w § 1 na  własnej stronie internetowej, 

Biuletynie informacji dla Mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark, a także w miarę możliwości - w inny 

sposób zapewniający poinformowanie osób korzystających z Programu o tym fakcie. 

§ 4. 

1.Partner uprawniony jest do zamieszczenia informacji na temat jego udziału w Programie Lidzbarskiej 

Karty Mieszkańca oraz o udzielonych przez niego preferencjach określonych w § 1 ust. 1 na swoich 

stronach internetowych i we własnych materiałach promocyjno - reklamowych.  

2. Partner wyraża zgodę na umieszczenie jego danych teleadresowych, informacji o udzielanych 

preferencjach oraz przekazanego logotypu we wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych 

dotyczących Lidzbarskiej Karty Mieszkańca w tym na stronach internetowych Urzędu Miasta i  Gminy 

w Lidzbarku w szczególności na www.lidzbark.pl a także na serwisie społecznościowym Facebook. 

§ 5. 

Zawarcie niniejszego Porozumienia nie rodzi wzajemnych zobowiązań finansowych żadnej ze stron, 

ani zobowiązania takie nie mogą być wywodzone z faktu zawarcia niniejszego Porozumienia.  

§ 6. 

http://www.lidzbark.pl/


Każda ze stron upoważniona jest do rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem                            

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej stronie stosownego, pisemnego 

oświadczenia. Naruszenie przez Partnera jego zobowiązań określonych w Porozumieniu uprawnia 

Gminę do rozwiązania Porozumienia z natychmiastowym skutkiem.  

§ 7. 

W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia Partner jest zobowiązany, nie później niż w 

terminie siedmiu dni, do usunięcia ze wszystkich własnych materiałów reklamowych informacji                 

o udziale w Programie.  

§ 8. 

Porozumienie zawiera się na okres od dnia ……………………. roku do dnia …………………. roku.  

§ 9. 

Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec podmiotów i osób trzecich za szkody powstałe             

w związku z realizacją niniejszego porozumienia, w tym, gdy udostępnione przez niego logo lub inne 

materiały informacyjno-promocyjne będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub będą 

naruszały prawa podmiotów lub osób trzecich, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie 

i prawa pokrewne, prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub dane osobowe. Partner 

zobowiązuje się zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłoszone przez podmioty lub osoby trzecie oraz 

zwolnić Gminę z obowiązku zaspokojenia uzasadnionych roszczeń, jak również zwróci Gminie w pełnej 

wysokości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wszelkie koszty poniesione przez Gminę, w 

związku z opisanymi wyżej naruszeniami lub nieprawidłowościami.  

§ 10. 

Spory wynikłe z Porozumienia rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji między 

Stronami, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Gminy 

Lidzbark.  

§ 11. 

Wszelkie zmiany do Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 12. 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

…………………………………..    ………………………………….. 

               PARTNER         GMINA 

 

 


