UCHWAŁA NR XXI/153/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie Programu Włoszczowska Karta Seniora 60+

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Celem Programu Włoszczowska Karta Seniora 60+, zwanego dalej „Programem”,
jest aktywizacja społeczna uczestników Programu poprzez umożliwienie im dostępu do towarów, usług
lub innych form działalności podmiotów realizujących Program na korzystniejszych od ogólnie
obowiązujących warunkach.
2. Uczestnikami Programu mogą być osoby zamieszkujące na terenie Gminy Włoszczowa, które
ukończyły 60 lat i posiadają Kartę Senior 60+.
3. Podmiotami realizującymi Program są przedsiębiorcy, instytucje kultury, inne jednostki
organizacyjne oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
turystyki, którzy przystąpią do Programu oferując dla uczestników Programu określony katalog ulg,
rabatów, zwolnień.
§ 2.1.Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Włoszczowskiej Karty Seniora 60+
zwanej dalej „Kartą”, która jest przyznawana i wydawana przez Burmistrza na wniosek
zainteresowanego.
2. Wniosek o przyznanie Karty zainteresowany składa na piśmie w Urzędzie Gminy Włoszczowa.
3. Wzór wniosku o przyznanie Karty określi Burmistrz w drodze zarządzenia.
§ 3.1. Dane zawarte we wniosku podlegają weryfikacji w ramach rejestrów publicznych
dostępnych Burmistrzowi, w tym rejestru PESEL, ewidencji ludności.
2.Wnioski podlegają archiwizacji.
3. W przypadku zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym Burmistrz
przyznaje Kartę, a w przypadku niezgodności danych wnioskodawca jest informowany o odmowie
przyznania Karty.
4.Wzór Karty określi Burmistrz w drodze zarządzenia.
§ 4.1. Przyznanie Karty następuje przez jej fizyczne wydanie do rąk własnych uczestnika lub
osoby przez niego upoważnionej za pokwitowaniem.
2. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę. W przypadku zagubienia, zniszczenia
lub utraty w inny sposób Karty uczestnik składa na piśmie w Urzędzie Gminy Włoszczowa oświadczenie
o jej utracie wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu.
§ 5. Obsługę Burmistrza w zakresie przyjmowania, archiwizacji, weryfikowania wniosków,
promocji Programu oraz zawierania z podmiotami realizującymi Program umów zapewnia Urząd Gminy
Włoszczowa.

§ 6.1. Karta jest środkiem identyfikującym uczestnika Programu poświadczającym uprawnienia
do korzystania z ulg, rabatów, zwolnień oferowanych przez podmioty realizujące Program.
2. Informacja o przysługujących ulgach, rabatach, zwolnieniach będzie dostępna i stale
aktualizowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych
Gminy.
3. Karta przyznawana jest bezterminowo, bezpłatnie na czas realizacji Programu.
4. Posiadacz Karty uczestniczy w Programie osobiście, uprawnienia z tytułu posiadania Karty
nie podlegają przeniesieniu na inne osoby.
5. Uczestnik Programu posługując się Kartą jest zobowiązany na żądanie podmiotu
udzielającego ulgi, rabatu, zwolnienia do potwierdzenia swej tożsamości.
§ 7.1. Z podmiotami realizującymi Program Burmistrz zawiera umowę o przystąpieniu
do Programu, która określa:
1) zakres deklarowanych przez podmiot ulg, rabatów, zwolnień;
2) zasady i warunki rozwiązania umowy;
3) okres na jaki umowa jest zawierana;
4) sposób promocji Programu.
2. Podmioty realizujące Program zamieszczą w swoich witrynach informację o honorowaniu
Karty.
§ 8. Informacje o Programie są umieszczane: na stronie internetowej Gminy Włoszczowa
i stronach internetowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz w formie plakatów, naklejek
w witrynach, punktach kasowych podmiotów realizujących Programu i prasie lokalnej.
§ 9. 1.Traci moc Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
wprowadzenia i przyjęcia Programu Włoszczowska Karta Seniora 60+, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Program stanowi kontynuację Programu przyjętego Uchwałą Nr VI/47/15 Rady Miejskiej
we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia i przyjęcia Programu Włoszczowska
Karta Seniora 60+.
3. Karty wydane na podstawie Programu, o którym mowa w ust. 2 zachowują moc.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

UZASADNIENIE
W związku z koniecznością ujednolicenia warunków Programu Włoszczowska Karta Seniora
60+ na podstawie Uchwały Nr VI/47/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia i przyjęcia Programu Włoszczowska Karta Seniora 60+, i wyeliminowania
niezgodności w treści dokumentów związanych z jego realizacją celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

