
UCHWAŁA NR XXXI/101/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia i przyjęcia na terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej "Skarżyskiego 
Programu Seniora"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2016 poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do realizacji na terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej "Skarżyski Program 
Seniora".

§ 2. Ilekroć w Uchwale mowa jest o:

1) Programie - należy przez to rozumieć "Skarżyski Program Seniora";

2) Seniorach - należy przez to rozumieć osoby w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkałe na 
terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej.

§ 3. 1. Program adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy 
Skarżyska-Kamiennej.

2. Potwierdzeniem uczestnictwa do korzystania z programu wystarczy okazanie dowodu 
tożsamości lub legitymacji emeryta - rencisty.

§ 4. 1. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Skarżysko-
Kamienna.

2. Cele programu realizowane będą przez:

1) podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów w różnych aspektach życia np. 
społecznego, kulturalnego, zdrowotnego;

2) zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla seniorów;

3) poprawę jakości życia seniora;

4) współpracę z firmami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań 
wspierających osoby w wieku seniora;

5) budowanie przychylnego klimatu lokalnego wobec starszej części społeczeństwa miasta;

6) upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania "Skarżyskiego Programu Seniora";

7) koordynację systemu ulg i preferencji dla seniorów.

§ 5. 1. Program będzie obejmować katalog ulg i preferencji dla seniorów powyżej 60 roku życia 
uczestniczących w Programie.

2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Do udziału w Programie mogą przystąpić jednostki i instytucje publiczne, firmy i 
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą 
realizować ulgi i preferencje dla seniorów.

2. Przystapienie podmiotów, o których mowa w ust.1 do realizacji Programu, wymaga złożenia 
deklaracji oraz podpisania stosownego porozumienia z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej.
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§ 7. Katalog ulg i preferencji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 
Bilutynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej na stronie 
www.umskarzysko.bip.doc.pl oraz na stronie interenetowej miasta Skarżyska-
Kamiennej www.skarzysko.pl .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta

Leszek Golik
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Załącznik
do Uchwały NrXXXI/101 /2016
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z
dnia 24.11.2016.

Skarżyski Program Seniora

§1

1. Skarżyski Program Seniora, zwany dalej „Programem” skierowany jest do osób powyżej 60
roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, zwanych dalej „Seniorami”.

2. Celem Programu jest aktywizacja Seniorów, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg,
zwolnień, rabatów umożliwiających większy dostęp do ofert przygotowanych przez instytucje
kultury, sportu i rekreacji, zakłady opieki zdrowotnej, punkty usługowe, handlowe i
gastronomiczne.

§2
1. W Programie mogą uczestniczyć jednostki organizacyjne, instytucje kultury, sportu i rekreacji

Gminy Skarżysko-Kamienna oraz inne podmioty – o ile przystąpią do Programu.
2. Podmioty inne niż jednostki organizacyjne Gminy Skarżyska-Kamiennej wyrażające chęć

włączenia się do przedsięwzięcia winny złożyć deklaracje do Prezydenta Miasta Skarżyska-
Kamiennej według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do Programu.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, w celu realizacji Programu winny podpisać stosowne
porozumienie z PrezydentemMiasta Skarżyska-Kamiennej.

§3
1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji określonych w

katalogu ulg, zwolnień i preferencji stosowanych przez jednostki organizacyjne Gminy
Skarżyska-Kamiennej oraz inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje
pozarządowe jest dowód tożsamości lub legitymacja emeryta-rencisty.

2. Koordynatorem Programu jest Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej odpowiedzialny za
zawieranie porozumień w zakresie oferowanych systemów ulg i rabatów z uczestnikami
Programu, o których mowa w §2 ust. 1.

§4

1. Informacje o Programie ogłoszone zostaną: na oficjalnej stronie internetowej Gminy
Skarżysko-Kamienna i stronach internetowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz w
formie plakatów, naklejek w witrynach, punktach kasowych partnerów Programu i prasie
lokalnej.

2. Katalog ulg i preferencji będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta w
Skarżysku-Kamiennej www.skarzysko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Referat Zdrowia Urzędu
Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

3. Katalog ulg i preferencji będzie przygotowywany i aktualizowany w porozumieniu z
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jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi instytucjami publicznymi, podmiotami
komercyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, które w ramach świadczonych przez siebie
usług będą realizować ulgi, preferencje dla mieszkańców m. Skarżyska-Kamiennej w wieku
powyżej 60 roku życia.

§5
Gmina Skarżysko-Kamienna nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i preferencje
proponowane uczestnikom Programu przez inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz
organizacje pozarządowe, które przystąpią do Programu.
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Załącznik nr 1 do „Skarżyskiego
Programu Seniora”

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „SKARŻYSKI PROGRAM SENIORA”

1) Nazwa:

2) Właściciel:

3) Adres działalności:

4) NIP: Regon:

5) Numer telefonu:

6) Adres e-mail:

7) Zakres działalności firmy:

Katalog proponowanych ulg, w tym:

1) usługa która podlega uldze:

…………………………………………………………………………………………….................…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) wielkość ulgi wyrażona w

…………………..……………………………………………………….............………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

3) termin obowiązywania ulgi (np. określić dzień tygodnia kiedy obowiązuje):

…………………………….……………..………............................................................……...............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………

Skarżysko-Kam., data (pieczątka-
podpis)
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UZASADNIENIE

Skarżyski Program Seniora skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na

terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej.

Dzięki wprowadzeniu Programu możliwa będzie aktywizacja skarżyskich seniorów, którzy korzystać będą z

systemu ulg na towary i usługi, które zaoferują podmioty wyrażające wolę przystąpienia do programu.

Oferowane zniżki w znacznym stopniu polepszą i ułatwią byt najstarszej grupie społeczeństwa. W Gminie

Skarżysko-Kamienna mieszka ok. 14 000 osób powyżej 60 roku życia.

Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016

poz. 446 z późn. zm.) tj. "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy w

tym: wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju

jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej", uchwalenie

uchwały jest zasadne i wywrze pozytywny skutek na społeczeństwo naszego miasta.
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