
UCHWAŁA NR XXIV/172/2016
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu ,,Pyskowicki Senior 60+"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 930), na wniosek  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego Józefa Rubina 
uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć Program ,,Pyskowicki Senior 60+", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/172/2016

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Program ,,Pyskowicki Senior 60+"

§ 1. Program ,,Pyskowicki Senior 60+'' zwany dalej Programem jest elementem polityki społecznej 
realizowanej przez Gminę Pyskowice.

§ 2. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Pyskowice.

§ 3. Celem niniejszego Programu jest podniesienie aktywności oraz zwiększenie dostępności dla osób które 
skończyły 60 lat, między innymi w zakresie usług rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych, a także 
kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.

§ 4. Realizacja Programu przez Gminę Pyskowice odbywać się będzie poprzez:

1) tworzenie katalogu ulg i preferencji dla osób uprawnionych oferowanych przez Partnerów Programu

2) pozyskiwanie Partnerów do realizacji Programu,

3) prowadzenie akcji promocyjnej i medialnej na rzecz popularyzacji Programu.

§ 5. W Programie udział biorą partnerzy, którymi są:

1) jednostki miejskie, przez które rozumie się jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice,

2) podmioty lub instytucje, nie powiązane kapitałowo i strukturalnie z Gminą Pyskowice, które podpiszą 
porozumienie o współpracy w zakresie Programu.

§ 6. Partnerem Programu "Pyskowicki Senior 60+" może zostać  każdy podmiot, który przygotuje specjalną 
ofertę lub dostosuje ofertę już istniejącą dla seniorów.

Oferta ta może dotyczyć:

1) zniżek na usługi/ produkty,

2) bezpłatnych wejść/ usług na wybrane produkty/ usługi,

3) innych promocji.

§ 7. Udział Partnera w Programie jest bezpłatny.

§ 8. Gmina Pyskowice na podstawie zgłoszenia Partnera zainteresowanego udziałem w Programie zawiera 
z nim porozumienie.

§ 9. Zgłoszenie, o którym mowa w § 8 zawiera informacje:

1) nazwę i adres siedziby Partnera,

2) opis zakresu prowadzonej działalności,

3) proponowane ulgi i preferencje świadczone w ramach Programu,

4) adres miejsca ich świadczenia,

5) osobę do kontaktu ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail.

§ 10. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na podstawie złożonego oświadczenia. 
Usunięcie oferty Partnera z katalogu ulg i preferencji następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
złożenia przez niego Oświadczenia.

§ 11. Partnerzy realizujący Program "Pyskowicki Senior 60+„ uprawnieni są do umieszczania w obiektach 
realizujących usługi, naklejki - logotyp Programu.

§ 12. Wzór logotypu Programu (naklejki) ustali Burmistrz Miasta.
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§ 13. Podstawą do korzystania przez mieszkańców z oferty w ramach Programu będzie dowód osobisty lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby uprawnionej do ulg.

§ 14. Informacje na temat ogólnych warunków Programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz 
aktualnej oferty dostępne będą na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Gminy Pyskowice.
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