
ZARZĄDZENIE NR ZW/107/2021 

WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie realizacji Programu gminnej karty mieszkańca pn. „Moja Gmina Starogard” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) oraz § 8 pkt 1, 3, 4 i 5 Uchwały nr XXX/353/2021 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 

25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu gminnej karty mieszkańca pn. „Moja Gmina 

Starogard” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 1380) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się Procedurę wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty, w tym wykaz 

składanych lub okazywanych przez wnioskodawców dokumentów i sposób przyjmowania wniosków pod nazwą 

„Regulamin gminnej karty mieszkańca pn. „Moja Gmina Starogard”, który stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

2. Wprowadza się wzór: 

1) wniosku o Pakiet Mieszkańca w ramach programu gminnej karty Mieszkańca, który sanowi załącznik nr 2 do 

zarządzenia, 

2) wniosku o wydanie duplikatu katy plastikowej w ramach programu gminnej Karty Mieszkańca, który 

stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia, 

3) wniosku o rezygnację z uczestnictwa w programie gminnej Karty Mieszkańca, który stanowi załącznik nr 

4 do zarządzenia, 

4) projektu gminnej Karty Mieszkańca, który stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia, 

5) naklejki o honorowaniu przez partnera Programu gminnej karty mieszkańca pn. „Moja Gmina Starogard”, 

który stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 2. W ramach realizacji programu gminnej karty mieszkańca pn. „Moja Gmina Starogard” prowadzi się 

dedykowaną stronę internetową pod adresem www.mojagminastarogard.pl. 

§ 3. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Starogard Gdański 

i jednostek organizacyjnych Gminy Starogard Gdański do współpracy przy realizacji programu gminnej karty 

mieszkańca pn. „Moja Gmina Starogard” w tym podejmowania aktywnych działań na rzecz promocji i realizacji 

celów programu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Starogard Gdański. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

   

Wójt 

 

 

Magdalena Forc-Cherek  
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