UCHWALA NR XXV/126/201 6

MDY MIASTAWLOCLAWEK
zdnia24 paidziernika 2016 r.

w sprawie pzyjqcia Programu ,,Woclawska Karta Seniora"

Na podstawie art.l8 ust. 1 iart.5c ust.1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samoaEdzie gminnym,
(Dz.Uz2016r,poz.446,poz. 1579) wzwiqzkuzart. 17ust.2pkt.4,art. 19pkt. 16ustawyzdnia12
marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U z 2016 r. poz. 930, poz. 1583)

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. Pzyjmuje siq Program ,,Wlocfawska Karta Seniora", w bzmieniu stanowiqcym zalqcznik do
niniejszej uchwaly.

$

2.

Wykonanie uchwaly powieaa sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$

3.

'1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2.

Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie

Informacji Publicznej Uzqdu Miasta Wloclawek.

w

Biuletynie

Zalqcznik
do Uchwaf y nr )AY h 261201 6
Rady Miasta Woclawek

zdnia24 paidziernika 2016

r.

Program,,Moclawska Karta Seniora"

$ 1. 1. Rada l/iasta Wocfawek, uznajqc za priorytetowe i konieczne podejmowanie dzialai na zecz
senior6w, wprowadza Program ,,Woclawska Karta Seniora", zwany dalej ,Programem',, bqdEcy
wloclawskq edycjq 0golnopolskiej Karty Seniora,
2. Program skierowany jest do os6b, kt6re ukoriczyly 60 rok 2ycia, zamieszkalych na terenie miasta
Woclawek, zwanych dalej,,seniorami".
$ 2. Program ma na celu:

1)

2)
3)

zwiqkszenie dostgpu

do uslug publicznych

i

niepublicznych poprawiajqcych

jako6i

2ycia

seniorow,
podniesienie aktywnoSci i sprawno6ci seniordw,

umo2liwienie seniorom rozwoju pasji

i

zainteresowan oraz aktywnego spgdzania wolnego

UZdOU,

4)

ksztaltowanie pozytywnego wizerunku wloclawskich seniorow.

$ 3, Program bgdzie realizowany pzez:
1) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Woclawek,

podmioty niepowiqTane z Gmin4 Miasto Woclawek wyra2ajqce chqi stosowania ulg
na zecz senior6w,
3) pzedsigbiorc6w prowadzqcych dzialalno56 gospodarcz4 wyrazaiqcych chgc stosowania ulg
na zecz senior6w.

2)

$ 4. Do udzialu w Programie mogq pzystqpii podmioty, ktore w ramach prowadzonej pzez siebie
dzialalno6ci i realizowanych uslug wyra2qwolq stosowania ulg na rzecz seniorow.

5

Potwierdzeniem uprawniefl do kozystania z ulg w ramach programu
lest posiadanie
Og6lnopolskiej Karty Seniora - edycja Wocfawek. Karta Seniora zawiera imig i nazwiiko oraz numer

$
i

jest wa2na wylqcznie z dokumentem potwierdzajqcym to2samosi uprawnionego.

Uzasa

Jni:ni:

Program ,,\lVloclai,vska Karta Seniora" bqdqcy r,vlocialrrskq edycjq Og6lnopolskiej Kafty Seniora, zwany
dalej ,,Programem" skierowany jest do osob, kiore ukonczyly 50 rok zycia i zamieszkuja. lViiasto

Woclawek.
,,Program" jest elementem polityki spolecznej realizowanej
osob w wieku powyzej 60 lat.

pzez Miasto, kt6rej celem jesi

iivsparcie

-

edycja Woclawek
,,Program", umo2liwi osobom legitymuj4cym siq Og6lnopolskq Kart4 Seniora
kozystanie z ulg wprowadzonych pzez miejskie jednostki organizacyjne oraz firmy prywatne,
jak r6wnie2 pzez ogdlnopolskich partnerow Ogdlnopolskiej Karty Seniora,

Obecnie w Og6lnopolskq Kartg Seniora zaanga2owanych .jest ponad 300 partner6w og6lnopolskich,
w5r6d ktorych znajdujq siq miqdzy innymi: uzdrowiska, o5rodki zdrowotno-medyczne, o6rodki
rehabilitacyjne, o6rodki kulturalne (kina, teatry muzea, klubokawiamie), akademie jgzykowe.

Pzyjqcie takiego rozwiqzania spowoduje,

z

ulg

wprowadzonych
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pierwsze, mo2liwo56 kozystania
jak rowniez obni2y koszty, wynikajqce

pzez partnerow ogolnopolskich,
- miejskiej i og6lnopolskiej,

z wprowadzenia na terenie Miasta dw6ch kart
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