
UCHWAŁA NR IX/128/19

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przystąpienia przez gminę Pszczyna do Programu Miasto Przyjazne Seniorom 

i Ogólnopolska Karta Seniora

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystąpić do porozumienia ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie - inicjatorem 

Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora, w celu realizacji Programu 

i wprowadzenia na terenie gminy Pszczyna lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora.

2. Przystąpienie przez gminę Pszczyna do Programu, o którym mowa w ust. 1 ma na celu 

integrację i aktywizację środowisk senioralnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku 

poprzez zapewnienie osobom zamieszkałym w gminie Pszczyna, które ukończyły 60 rok życia, 

dostępu do usług i produktów oferowanych na preferencyjnych zasadach przez firmy i instytucje 

uczestniczące w Programie.

3. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu będzie Ogólnopolska Karta Seniora - 

edycja lokalna w  gminie Pszczyna, wydawana bezpłatnie i na czas nieokreślony przez gminę 

Pszczyna osobom uprawnionym do udziału w Programie.

§ 2. Szczegółowe zasady wydawania Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna w gminie 

Pszczyna oraz warunki korzystania z uprawnień przez posiadaczy kart określone zostaną 

zarządzeniem Burmistrza Pszczyny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka
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Uzasadnienie

Przystąpienie przez Gminę Pszczyna do Programu Miasto Przyjazne Seniorom oraz

Ogólnopolska Karta Seniora i nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa,

celem wspólnej realizacji obu inicjatyw, przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających

aktywizacji środowisk senioralnych w  gminie Pszczyna poprzez udział w ofercie zdrowotnej,

kulturalnej, sportowej oraz handlowej, przygotowanej z myślą o seniorach przez instytucje i firmy

z całego kraju, w tym również z gminy Pszczyna.

Program Ogólnopolska Karta Seniora - edycja lokalna w  gminie Pszczyna adresowany jest do

osób, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkują w gminie Pszczyna i złożą do Urzędu Miejskiego

w Pszczynie wniosek o wydanie bezpłatnej Karty Seniora.
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