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identyfikator LXVII/800/2014/6

UCHWAŁA NR LXVII/800/2014

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.), Rada Miasta
Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1 .

1 . Uchwala się Program Tarnobrzeska Karta Seniora, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2 . Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Prezydent Miasta w drodze
zarządzenia.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Tarnobrzegu.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kołek
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UZASADNIENIE

Program Tarnobrzeska Karta Seniora skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych
na terenie miasta Tarnobrzega. Celem Programu jest aktywizacja społeczna, kulturalna i sportowa
seniorów, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Programie. Tarnobrzescy seniorzy po okazaniu Karty,
będą mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Stworzenie
systemu ulg umożliwi większy dostęp do imprez organizowanych przez instytucje kultury, przyczyni
się do popularyzacji uprawiania sportu i aktywnej rekreacji, a w przypadku przystąpienia do Programu
innych podmiotów - przyczyni się również do obniżenia kosztów życia seniorów dzięki dokonywaniu
zakupów i usług na preferencyjnych warunkach. Podmioty prawa handlowego które zaproponują
ulgi i zniżki dla seniorów w ramach własnych możliwości finansowych, będą miały sposobność
skorzystania z bezpłatnej promocji - jako placówki przyjazne seniorom. Zróżnicowanie wysokości
ulg od 30-50 % ceny biletu podstawowego, w przypadku jednostek organizacyjnych miasta jest
usankcjonowaniem dotychczas stosowanych ulg przy sprzedaży biletów. Zróżnicowanie wynika
z faktu iż jednostki stosują różny poziom ulg – np. w przypadku MOSiR jest to uzależnione od
godzin wejścia na basen, czy siłownię. Szczegółowe zasady udzielania ulg przez poszczególne
jednostki określi porozumienie zawarte pomiędzy jednostką a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu, jako koordynatorem Programu.Na dzień 7 października 2014 r. w Tarnobrzegu
zamieszkiwało 7.907 osób, które ukończyły 65 lat. Zakładając, że 30 % osób uprawnionych będzie
korzystało ze zniżkowych biletów wstępu oraz przyjmując koszty oszacowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, związane z obsługą i wdrożeniem programu przewidywane koszty
realizacji zadania wynoszą ok. 35.000,00 zł.
Zaproponowana inicjatywa będzie tworzyć przyjazne warunki życia dla seniorów w naszym mieście.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


