UCHWAŁA NR XXXI/211/2017
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu „Sędziszowska Karta Seniora 60+”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program „Sędziszowska Karta Seniora 60+” obowiązujący na terenie gminy
Sędziszów
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program „Sędziszowska Karta Seniora 60+”;
2) Seniorze - należy przez to rozumieć osobę w wieku powyżej 60. roku życia mieszkającą stale na terenie
gminy Sędziszów;
3) Karcie - należy przez to rozumieć „Sędziszowską Kartę Seniora 60+”;
4) Koordynatorze - należy rzez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie.
§ 3. 1. Program stanowi element zadań w zakresie polityki społecznej w gminie Sędziszów, a jego celem
jest:
1) poprawa jakości życia oraz wzmocnienie aktywności społecznej Seniorów,
2) podniesienie poziomu aktywności i sprawności fizycznej Seniorów poprzez zwiększenie dostępności
i zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych,
3) zwiększenie dostępności do dóbr kultury,
4) kształtowanie pozytywnego wizerunku Seniorów, że też są potrzebni w środowisku.
§ 4. 1. Cele Programu realizowane będą przez opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg
i preferencji udzielanych Seniorom przez:
a) jednostki organizacyjne prowadzone przez gminę Sędziszów,
b) inne jednostki i instytucje publiczne,
c) firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Sędziszów,
d) organizacje pozarządowe.
2. Do udziału w Programie mogą przystąpić inne, niż wymienione w § 4 ust. 1 jednostki i instytucje
publiczne, firmy i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług
będą realizować ulgi i preferencje dla Seniorów.
3. Przystąpienie podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2 do realizacji Programu, wymaga złożenia
deklaracji oraz podpisania stosownego porozumienia z Koordynatorem.
§ 5. 1. W Programie może brać udział każda osoba spełniająca warunki określone w § 2 pkt 2 niniejszej
uchwały oraz posiadająca aktualną Kartę Seniora.
2. Karta Seniora posiada szatę graficzną identyfikującą ją z gminą Sędziszów i uwidocznionymi danymi:
a) numer porządkowy,
b) imię i nazwisko Seniora.
3. Karta wydawana jest bezterminowo.
4. Karta jest ważna łącznie z dokumentem tożsamości.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty jej posiadacz składa oświadczenie o fakcie jej zgubienia
lub zniszczenia.
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§ 6. 1. Program obejmuje katalog ulg i preferencji dla Seniorów powyżej 60. roku życia uczestniczących
w Programie.
2. Ulgi i preferencje o których mowa w ust. 1, dla jednostek organizacyjnych Gminy Sędziszów, regulują
odrębne uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie, zarządzenia Burmistrza Sędziszowa oraz akty wewnętrzne
jednostek, pozostające w zakresie ich kompetencji.
3. Program jest realizowany poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju dóbr, w szczególności
w zakresie:
1) kultury,
2) sportu i rekreacji.
§ 7. 1. Koordynator Programu odpowiedzialny jest za zweryfikowanie wniosków o wydanie Karty,
wydanie Karty w terminie 30 dni, od dnia jego złożenia, promocję Programu oraz zawieranie porozumień
w zakresie oferowanych systemów ulg, zwolnień i rabatów z uczestnikami Programu, o których mowa w §
6 ust. 1.
2. Koordynator do 30 czerwca każdego roku będzie przedkładał Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie
z realizacji Programu, przy czym pierwsze sprawozdanie zostanie złożone do 30 czerwca 2018 r.
§ 8. Burmistrz Sędziszowa w drodze Zarządzenia ustali:
1) Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Sędziszowskiej Karty Seniora 60+”,
2) wzór deklaracji przystąpienia do Programu,
3) wzór wniosku o wydanie „Sędziszowskiej Karty Seniora 60+”,
4) wzór „Sędziszowskiej Karty Seniora 60+”,
5) wzór porozumienia z partnerami Programu,
6) wzór naklejki/informacji o honorowaniu Karty.
§ 9. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz katalog ulg, zwolnień, preferencji
i dodatkowych świadczeń przyznanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu, zostanie podany do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie na stronie www.bip.sedziszow.pl oraz na stronie internetowej Koordynatora www.mgopssedziszow.pl
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
Program „Gminna Karta Seniora 60+” jako element polityki społecznej realizowanej przez samorząd jest
adresowany do mieszkańców gminy Sędziszów, którzy ukończyli 60 lat. W naszej gminie obecnie mamy
3.236 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Seniorzy stanowią ważną i coraz większą część społeczeństwa.
W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia odpowiedzialnej polityki senioralnej i funkcjonowania
dobrych praktyk, które pozwoliłyby zachować Seniorom sprawność fizyczną, psychiczną i intelektualną.
Program zakłada włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz
firm prywatnych do działań na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji Seniorów naszej gminy.
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