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RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 


z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawic przyjltcia Programu "Pyskowicki Senior 60+" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZl:)dzie 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. 0 pomocy spolecznej (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 930), na wniosek Wiceprzewodniczqcego Rady Miejskiej radnego J6zefa Rubina 
uchwala silt co nastC(puje: 

§ 1. Przyjqc Program "Pyskowicki Senior 60+", stanowiqcy zatqcznik do niniejszej uchwa1y. 

§ 2. Wykonanie uchwary powierza siC( Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 
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do Uchwaly Nr .................. .. 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

Program "Pyskowicki Senior 60+" 

§ 1. "Pyskowicki Senior 60+" zwany elementem polityki spolecznej 
realizowanej przez Gminl( Pyskowice. 

§ 2. skierowany jest do os6b, kt6re ukonczyly 60 lat i na terenie Gminy 

§ 3. Celem oraz dostl(pnosci dla os6b ktore 
60 lat, innymi w zakresie uslug rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych, a takze 

ksztaHowanie pozytywnego wizerunku os6b starszych w spoieczenstwie. 

§ 4. Realizacja przez Gminy Pyskowice odbywac siy bydzie 

1) dla os6b uprawnionych oferowanych przez Partner6w 

2) pozyskiwanie Partnerow do realizacji Programu, 

3) akcji i medialnej na rzecz popularyzacji 

§ 5. W Programie udzial bior,! partnerzy, kt6rymi s'!: 

t) jednostki przez ktore rozumie siy jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice, 

lub nie powiqzane kapitalowo i strukturalnie z Gminq Pyskowice, kt6re 
porozumienie a wspolpracy w zakresie Programu. 

§ 6. Partnerem Programu "Pyskowicki Senior 60+" moze zostac kazdy podmiot, kt6ry 
oferty lub dostosuje juz dla senior6w. 

ta moze dotyczyc: 

1) znizek na usiugil produkty, 

2) wejscl uslug na produktyl 

3) innych I. 

§ 7. Udzial Partnera w Programie bezplatny. 

§ 8. Gmina na podstawie Partnera ntp'r<",,\\)U<lr,pon udziaiem w Programie zawiera 
z nim porozumienie. 

§ 9. Zgloszenie, a ktorym mowa w § 8 zawiera informacje: 

1) nazwl( i 

zakresu prowadzonej 

3) proponowane ulgi i preferencje swiadczone w ramach Programu, 

4) adres miejsca ichswiadczenia, 

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

§ 10. Partner moze z uczestnictwa w na oswiadczenia. 
Partnera z katalogu ulg i preferencji nastypuje nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia 

ziozenia przez niego Oswiadczenia. 

§ 11. Partnerzy realizujqcy Program "Pyskowicki Senior uprawnieni Sq do umieszczania w obiektach 
realizujqcych uslugi, naklejki logotyp Programu. 

§ 12. Wzor togotypu (naklejki) ustal i Burmistrz Miasta. 

Id: 5AFl6 175-B285-48DO-9599-1 2007 A 78CB4A. 



- ' 

§ 13. Podstawq do korzystania przez mieszkancow z oferty w ram ach Programu bydzie dowod osobisty lub 
inny dokument potwierdzajqcy tozsamosc i wiek osoby uprawnionej do ulg. 

§ 14. Informacje na temat ogolnych warunk6w Programu i uczestniczqcych w nim podmiotow oraz 
aktualnej'oferty dostc;:pne bc;:dq na tablicach ogloszen oraz stronie internetowej Gminy Pyskowice. 
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UZASADNlENm 

Niniejszy projekt uchwary stanowi 0 podjyciu przez Gminy Pyskowice dzialan skierowanych do os6b 
starszych, kt6re ukonczyry 60. rok Zycia. 
Przedstawiona inicjatywa jest wyrazem szacunku naleznego wiekowi, uznania bagazu doswiadczen oraz 
zrozumienia mozliwosci i potrzeb senior6w. 
Ponadto wzrost udzialu osob starszych w ogolnej liczbie ludnosci, s[Jowodowany stopniowym wydluzaniem 
siy przeciytnej dlugosci Zycia stal siy juz faktem. 
Uwzglydniaj,!c powyzsze zalozenia i podkreslaj,!c koniecznosc usprawnienia rozwi'lzan prawnych i 
organizacyjnych nasza Gmina zamierza realizowac program " Pyskowicki senior 60+". Jego celem jest 
wsparcie os6b starszych poprzez ulatwienie im dostypu do roznego rodzaju uslug oraz dobr. 
Realizacjy programu zapewnic ma system bonifikat udzielanych przez rMne podmioty oraz 
przedsiybiorcow prowadz'!cych dzialalnosc gospodarcz'!. Potwierdzeniem uprawnien do korzystania z 
opisanych ulg bcrdzie watny dokument tOZsamosci potwierdzaj'lcy wiek. 
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