
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 1822/22 
Prezydenta Miasta Krosna 

 z dnia 07 grudnia 2022 r.  
 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu ……………. r. w Krośnie pomiędzy: 

Gminą Miasto Krosno z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, NIP 6840013798, REGON 

370440809, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego 

zwaną dalej Gminą 

a 

……………………………………………………...., prowadzącym działalność gospodarczą …………………….., 

z siedzibą w …………………………….….., ul. …………………….……………………., o numerze NIP 

…………..……….…, numerze REGON …..………..…………, co potwierdza wygenerowany w dniu 

………………… r. wydruk z CEIDG zwanym/ą dalej Partnerem łącznie zwanymi Stronami. 

 

W związku z realizacją Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca” przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Krosna Nr LII/1463/22 z dnia 28 października 2022 r. zwanego dalej Programem, Strony 

ustalają jak niżej: 

§ 1 

1. Z dniem …………. r. Partner umożliwi korzystanie przez osoby uprawnione do używania 

Krośnieńskiej Karty Mieszkańca ze zniżek w cenie przy zakupie niżej wymienionych 

towarów/usług w ramach prowadzonej działalności tj.: 

 

1) …………………………………………………………………..…… - …… % zniżki 

2) …………………………………………………………………..…… - …… % zniżki 

3) …………………………………………………………………..…… - …… % zniżki 

 

2. Partner wskazuje, że zniżki, o których mowa w ust. 1 będzie stosował przy zakupach 

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

w ………………………. przy ul. ………………………………………………… lub sklepie internetowym 

…………………………………………, usługach on-line ………………………………………………………………….. 

3. Udzielane przez Partnera zniżki nie podlegają refundacji przez Gminę. 



§ 2 

1. Porozumienie zawiera się na okres od ……………. r.  do ……………. r.   

2. Zniżki będą udzielane przez czas obowiązywania niniejszego porozumienia. 

§ 3 

1. Partner uprawniony jest do zamieszczania informacji na temat jego udziału  

w programie oraz udzielonych przez niego zniżek określonych w § 1 ust. 1 na swoich 

stronach internetowych i we własnych materiałach promocyjno-reklamowych. 

2. Gmina umieści informację o ofercie Partnera dla użytkowników Krośnieńskiej Karty 

Mieszkańca na swojej stronie internetowej www.krosno.pl oraz innych wybranych 

publikowanych materiałach, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Gmina przedstawi zobowiązania Partnera, o których mowa § 1 ust. 1 i 2 na stronie 

internetowej www.krosno.pl w zakładce Krośnieńska Karta Mieszkańca a także  

w razie konieczności  w inny sposób zapewniający poinformowanie osób korzystających  

z Programu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Gmina zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny. 

§ 4 

1. Każda ze stron upoważniona jest do rozwiązania niniejszego porozumienia  

z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej stronie 

stosownego oświadczenia na piśmie. 

2. Naruszenie przez Partnera jego zobowiązań określonych w porozumieniu uprawnia 

Gminę do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 5 

W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia porozumienia partner jest zobowiązany, nie później 

niż w terminie 14 dni, do usunięcia ze wszystkich własnych materiałów informacji  

o jego udziale w Programie „Krośnieńska Karta Mieszkańca”. 

§ 6 

Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

GMINA MIASTO KROSNO     PARTNER 


