UCHWAŁA NR IV/33/15
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Gminna Karta Seniora”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 163 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co
następuje:

§1
Przyjmuje się do realizacji Program „Gminna Karta Seniora”, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 15.04.2015 r.

Program "Gminna Karta Seniora"
Wstęp
Program „Gminna Karta Seniora” dla Gminy i Miasta Pyzdry zakłada włączenie jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury, a także firm prywatnych do działań służących poprawie
jakości życia i aktywizacji seniorów. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60
lat (60+) zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. Dzięki uczestniczeniu w programie,
seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje
specjalnie z myślą o nich. Każda osoba zamieszkała na terenie miasta i gminy, która
ukończyła 60 lat, będzie mogła przystąpić do programu poprzez złożenie deklaracji, aby
otrzymać imienną kartę seniora. Korzystać z przygotowanych ofert będzie można po okazaniu
imiennej karty seniora.
Rozdział 1.
Organizatorzy Gminnej Karty Seniora
Organizatorami Gminnej Karty Seniora jest Gmina i Miasto Pyzdry oraz Fundacja Rozwoju
Gminy Pyzdry.

Rozdział 2.
Cele Programu Gminnej Karta Seniora
Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia
osób 60+.
Program Gminna Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez
samorząd gminy Pyzdry. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności
grupy mieszkańców 60+ poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego
wizerunku pyzdrskich seniorów. Kontakt z innymi osobami ma pozytywny wpływ na
poczucie bycia potrzebnym, kondycję fizyczną, zdrowotną itd. Osoby legitymujące się kartą
mogą korzystać z ulg korzystając z usług instytucji gminnych. Zniżki na różnego rodzaju
usługi oferować będą również prywatne firmy i usługodawcy, którzy przystąpią do programu.

Rozdział 3.
Zadania
1. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych seniorów.
2. Rozwijanie systemu ulg i zwolnień w zakresie różnorodnych usług i produktów
oferowanych przez instytucje i firmy.

-2Rozdział 4.
Realizacja programu
1. Partnerzy – Gmina i Miasto Pyzdry oraz Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry na podstawie
deklaracji od podmiotów i firm zainteresowanych udziałem w Programie, podpisują z
usługodawcami porozumienia dotyczące szczegółów wsparcia udzielanego seniorom.
2. Partnerzy na podstawie deklaracji od seniorów przygotowują imienne karty ze zdjęciem
uprawniające do korzystania ze zniżek i zwolnień.
3. Główne zadania Gminy i Miasta Pyzdry oraz Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry:
1) opracowanie szczegółowego regulaminu „Gminnej Karty Seniora”,
2) podpisywanie porozumień z podmiotami uczestniczącymi w projekcie,
3) opracowanie wzoru Gminnej Karty Seniora, jej wykonanie i dystrybucja.

Rozdział 5.
Zasady finansowania i koszty programu
Koszt programu obejmuje opracowanie graficzne karty, a także jej wydruk.
Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Gminy i Miasta Pyzdry.
Finansowanie może ulec zmianie w przypadku pojawienia się możliwości sfinansowania
wydruku karty ze źródeł zewnętrznych.

Uzasadnienie
do Uchwały nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 15.04.2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Gminna Karta Seniora”.

Program „Gminna Karta Seniora” skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia,
zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
Celem Programu jest aktywizacja społeczna pyzdrskich seniorów, którzy wyrażą chęć
uczestnictwa w Programie poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień
i rabatów umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i usług. Pyzdrscy
seniorzy po okazaniu Gminnej Karty Seniora będą mogli korzystać z promocji i ofert
skierowanych, przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Biorąc pod uwagę powyższe,
uchwalenie Programu „Gminna Karta Seniora” jest zasadne.

