
UCHWAŁA NR IX/117/2019
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu "Karta Seniora Gminy Stężyca"

Na podstawie art. 5 c ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     
( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm. ), art.17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10  ustawy  z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.),  Rada Gminy Stężyca uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji  Program " Karta Seniora Gminy Stężyca".

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Programie - należy przez to rozumieć Program "Karta Seniora Gminy Stężyca",

2. Seniorze - należy przez to rozumieć osobę która ukończyła 65 rok życia i jest zameldowana na stałe 
w Gminie Stężyca,

3. Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w Programie, oferujący ulgi i uprawnienia 
dla Seniorów,

4. Karcie – należy przez to rozumieć " Kartę Seniora Gminy Stężyca", uprawniającą jej posiadacza do 
korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez Gminę Stężyca oraz Partnerów Programu.

§ 3. 1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Stężyca oraz  składową 
"Programu działań na rzecz osób starszych na lata 2019-2023 w Gminie Stężyca".

2. Celem  Programu  " Karta Seniora Gminy Stężyca" jest poprawa jakości życia osób starszych, 
wzmocnienie ich aktywności społecznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

3. Adresatami Programu są osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz są zameldowane na stałe na terenie 
Gminy Stężyca, zwane dalej "Seniorami".

§ 4. 1. Program realizowany jest poprzez:

a) pozyskiwanie partnerów Programu,

b) rozwój systemu ulg i uprawnień dla Seniorów,

c) przyznawanie Kart Seniora Gminy Stężyca,

d) upowszechnianie informacji o Programie, Partnerach Programu oraz oferowanych ulgach i uprawnieniach,

e) promocję Programu.

2. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy.

§ 5. 1. Podmiot zainteresowany udziałem w Programie składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Stężycy stosowną deklarację przystąpienia do Programu.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zapewnienie seniorom ulg i zniżek na świadczone usługi lub 
oferowane towary.

3. Przystąpienie podmiotu partnerskiego do Programu następuje z chwilą zawarcia stosownego 
porozumienia z Wójtem Gminy Stężyca.

4. Partnerzy, którzy przystąpią do Programu mogą posługiwać się w materiałach informacyjnych lub 
reklamowych znakiem : Tu honorujemy "Kartę Seniora Gminy Stężyca".

5. Wykaz Partnerów Programu oraz katalog oferowanych ulg i uprawnień  udostępnia się w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy oraz na stronie internetowej gminy Stężyca.

§ 6. 1. Dokumentem potwierdzającym prawo Seniora do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez 
Partnerów Programu jest " Karta Seniora Gminy Stężyca".

2. Karta, jak i jej duplikat przyznawana jest na wniosek Seniora i nie podlega opłacie.
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3. Odmowa przyznania Karty Seniora następuje w drodze pisemnej, bez możliwości odwołania.

4. Karta jest ważna za okazaniem dowodu tożsamości i zawiera w szczególności imię i nazwisko, datę 
urodzenia seniora, numer karty.

5. Okres ważności Karty jest  bezterminowy, za wyjątkiem, gdy posiadacz Karty wymelduje się i przestanie 
być stałym mieszkańcem Gminy Stężyca.

6. Posiadacz Karty uczestniczy w Programie osobiście, a jego uprawnienie nie podlega przeniesieniu na 
inną osobę.

7. Karta obowiązuje tylko i wyłącznie w miejscach honorowania ulg i uprawnień wskazanych przez 
Partnerów Programu.

§ 7. Program finansowany jest ze środków własnych gminy w zakresie produkcji Kart, promocji i obsługi 
wniosków.

§ 8. Z realizacji Programu sporządza się informacje roczne, będące elementem składowym sprawozdania 
z realizacji " Programu  działań na rzecz osób starszych na lata 2019-2023 w Gminie Stężyca.

§ 9. Wójt Gminy Stężyca określi w drodze zarządzenia:

1) zasady przyznawania, wydawania i korzystania z Karty,

2) wzór wniosku o wydanie Karty,

3) wzór Karty,

4) wzór deklaracji przystąpienia do Programu,

5) wzór porozumienia o współpracy w ramach Programu

6) wzór znaku potwierdzającego udział w Programie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 6,  który wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca

Stefan Literski
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UZASADNIENIE

Art. 5 c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że gmina sprzyja

solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej

osób starszych w społeczności lokalnej. Jednocześnie zgodnie z art.17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10

ustawy o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.) do zadań własnych gminy

należy podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Pojawiające się zmiany społeczne, demograficzne i ekonomiczne wymagają od samorządu

podejmowania takich działań wobec osób starszych, które poprawią ich jakość życia. W Gminie

Stężyca, jak i w całym kraju, zwiększa się co roku liczba osób starszych w ogólnej liczbie

mieszkańców Gminy. Spora część z nich może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej z

uwagi na wzrost cen i kosztów utrzymania. Program wprowadzający Kartę Seniora jest

kontynuacją działań stężyckiego samorządu na rzecz seniorów. Zakłada się, że wprowadzenie i

rozwijanie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu, przyczyni się do

podniesienia standardu życia osób starszych. Ponadto wprowadzenie Karty Seniora służyć ma też

aktywizacji środowiska lokalnego poprzez budowanie sieci partnerskiej współpracy na rzecz

poprawy funkcjonowania społecznego naszych seniorów.

Niniejsza uchwała jest kolejnym, zaplanowanym zadaniem z "Programu działań na rzecz

osób starszych na lata 2019-2023 w Gminie Stężyca" oraz wpisuje się w Cel Strategiczny nr 1 ze

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stężyca na lata 2017-2022 –

"Zapewnienie warunków dla zachowania samodzielności i niezależności osób starszych".

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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