Uchwała Nr XXVIII/220/2016
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Programu Będzińska Karta Seniora.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Uchwala się Program Będzińskiej Karty Seniora, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Program Będzińska Karta Seniora skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia,
zamieszkałych na terenie miasta Będzina.
Celem Programu jest aktywizacja społeczna Będzińskich Seniorów, którzy wyrażą chęć
uczestnictwa

w

Programie,

poprzez

stworzenie

oraz

rozwijanie

systemu

ulg

umożliwiających większy dostęp do ofert świadczonych przez podmioty, które przystąpią
do Programu. Będzińscy Seniorzy po okazaniu Będzińskiej Karty Seniora, będą mogli
korzystać z promocji i ofert przygotowanych specjalnie z myślą o nich.
Program Będzińska Karta Seniora wspomoże znacząco środowisko seniorów w naszym
mieście. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, ale będzie też ich
aktywizował i zachęcał do działania.
Biorąc pod uwagę powyższe, uchwalenie Programu Będzińskiej Karty Seniora, jest
zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/220/2016
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2016 roku
Program Będzińskiej Karty Seniora

§1
1. Program Będzińska Karta Seniora, zwany dalej „Programem”, skierowany jest
do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Będzina, zwanych
dalej „Uprawnionymi”.
2. Celem Programu jest aktywizacja społeczna Uprawnionych, poprzez stworzenie
oraz

rozwijanie

systemu

ulg

umożliwiających

większy

dostęp

do

ofert

przygotowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu.

§2
1. Program umożliwia Uprawnionym dostęp do usług kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych i zdrowotnych, świadczonych przez podmioty wymienione w ust. 2.
2. W Programie mogą uczestniczyć gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury
oraz inne podmioty – o ile przystąpią do Programu.
§3
1. Dokumentem poświadczającym udział Uprawnionego w Programie jest Będzińska
Karta Seniora, zwana dalej „Kartą”, wydana na wniosek Uprawnionego.
2. Karta zostanie wydana, po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku
o wydanie Karty, w terminie 1 miesiąca, od dnia jego złożenia w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Będzinie.
3. Karta wydana jest bezpłatnie na czas realizacji Programu i ważna jest
z dokumentem tożsamości Uprawnionego.
§4
Koordynatorem Programu odpowiedzialnym za weryfikowanie wniosków o wydanie Karty
oraz wydanie Karty jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.

§5
Za zawieranie umów, porozumień, w zakresie oferowanych systemów ulg z uczestnikami
Programu, o których mowa w § 2 ust. 2 odpowiedzialny jest Wydział Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

§6
Informacje o Programie ogłoszone zostaną na oficjalnej stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Będzinie, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie oraz w prasie lokalnej.
§7
Wzór wniosku o wydanie Karty, wzór Karty, ustalone zostaną w drodze zarządzenia
Prezydenta Miasta Będzina.

