DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 29 czerwca 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 3847

Data: 2015-06-29 15:25:30

UCHWAŁA NR X/162/15
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Seniora".
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.163) - Rada Miasta Oświęcim uchwala co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 października 2015 r. wprowadza się na terenie Gminy Miasto Oświęcim - Program
„Oświęcimska Karta Seniora”.
2. Program skierowany jest do oświęcimskich seniorów, którzy zamieszkują na terenie Miasta Oświęcim
i ukończyli 60 rok życia.
§ 2. 1. Program ma na celu podniesienie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej osób powyżej
60 roku życia oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku oświęcimskich seniorów.
2. Cel programu, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie poprzez:
a) zwiększenie osobom wymienionym w § 1 ust. 2 dostępności do dóbr kultury i sportu zarządzanych przez
jednostki organizacyjne Miasta Oświęcim, które przystąpią do Programu oraz spółki ze 100% kapitałem
miasta Oświęcim.
b) opracowanie oraz koordynację systemu ulg adresowanych do seniorów oferowanych przez podmioty
nie powiązane organizacyjnie i kapitałowo z miastem Oświęcim, którzy przystąpią
do
realizacji programu jako partnerzy.
§ 3. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów Programu jest:
1) zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ust. 2 uchwały:
a) zniżki w wysokości 50% ceny biletów na seans filmowy w kinie cyfrowym „Nasze Kino”
w Oświęcimskim Centrum Kultury,
b) ulg w cenach biletów za usługi świadczone w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu w wysokości ustalonej w odrębnych uchwałach Rady Miasta Oświęcim.
c) ulg w cenach biletów wstępu do Muzeum Zamek.
§ 4. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie będzie Karta „Oświęcimska Karta Seniora”.
2. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Oświęcimska Karta Seniora” oraz wzór
karty i naklejki dla partnerów Programu „Oświęcimska Karta Seniora" zostanie określony w formie
Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim.
§ 5. Środki niezbędne do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu miasta Oświęcim.
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§ 6. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie rozpropagowanie idei
Programu w mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Małopolskiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Piotr Hertig

