
UCHWAŁA NR IV/6/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie wprowadzenia 
i przyjęcia programu Starachowicka Karta Seniora 60+.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz 
506) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz 
1508 z późn. zm.)  Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Program "Starachowicka Karta Seniora 60+", zwany dalej programem rozszerza się na teren powiatu 
starachowickiego w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminą Starachowice a Gminami: Brody, 
Wąchock, Pawłów i Mirzec oraz Powiatem Starachowickim.

2. Rozszerzenie programu nastąpi z dniem 06.05.2019 r.

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 
2016 r. - Regulamin Programu Starachowickiej Karty Seniora 60+, któremu nadaje się brzmienie zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Starachowicach

Michał Walendzik
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Załącznik do uchwały Nr IV/6/2019

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN PROGRAMU "STARACHOWICKA KARTA SENIORA 60+"

§ 1. 1. Organizatorem Programu "Starachowicka Karta Seniora 60+" jest Gmina Starachowice.

2. Partnerami Strategicznymi Programu są : Gmina Brody, Gmina Mirzec, Gmina Pawłów, Miasto i Gmina 
Wąchock oraz Powiat Starachowicki.

3. Program działa na terenie wszystkich Gmin Powiatu Starachowickiego na podstawie porozumienia 
o współpracy.

4. Program skierowany jest do osób, które stale zamieszkują na terenie Powiatu Starachowickiego i ukończyły 
60 rok życia.

5. Program jest elementem polityki społecznej.

6. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 
60 roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i rabatów oferowanych przez Organizatora 
Programu, Partnerów Strategicznych oraz Partnerów Programu, zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu, 
oraz innych dóbr sprzyjających podniesieniu poziomu aktywności, sprawności seniorów, poziomu życia.

§ 2. 1. Karta Seniora jest dokumentem imiennym, numerowanym i nie może być udostępniana innym osobom.

2. Karta Seniora jest ważna bezterminowo od daty jej wydania.

3. Kartę Seniora wydaje się na wniosek osoby uprawnionej do udziału w Programie, po okazaniu dokumentu 
tożsamości w punkcie prowadzonym dla mieszkańców danej Gminy.

4. Warunkiem otrzymania Karty Seniora jest wyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku oraz oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji regulaminu Programu.

5. Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie, po pozytywnej weryfikacji wniosku.

6. Do każdej Karty Seniora wydawany jest Wykaz Ulg i Rabatów Programu.

7. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę Seniora.

8. Z ulg i rabatów dostępnych w ramach Programu może korzystać tylko osoba wskazana we wniosku po 
okazaniu Karty Seniora.

9. Rabat przyznawany jest po okazaniu Karty Seniora oraz dokumentu tożsamości we wskazanym w Wykazie 
Ulg i Rabatów Programu miejscu.

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu w przypadku nie przestrzegania niniejszego 
Regulaminu.

11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia o rezygnacji i zwrocie karty.

§ 3. 1. Partnerem Programu może zostać każdy podmiot (organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo), która 
włączy się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i rabatów 
w świadczonych przez siebie usługach na rzecz seniorów legitymujących się Kartą Seniora.

2. Partner przystępuje do Programu na podstawie Zgłoszenia, po zatwierdzeniu przez  Organizatora Programu.

3. W tym samym trybie następuje aktualizacja oferty Partnera.

4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i rabaty oferowane przez Partnera w ramach 
Programu.

5. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia na piśmie.
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6. Organizator Programu, a także Partnerzy Strategiczni Gminy i Powiat określają specjalną ofertę ul i zniżek 
z własnych zasobów dla beneficjentów programu „Starachowicka Karta Seniora 60+”.

§ 4. 1. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i rabatów dostępnych w danym punkcie jest naklejka 
informująca o honorowaniu Karty Seniora.

2. Informacje dotyczące Programu, w tym aktualny katalog ulg i rabatów będą się znajdować się na portalach 
internetowych Organizatora Programu, a także Partnerów Strategicznych.

§ 5. 1. Zmiany dotyczące Programu "Starachowicka Karta Seniora 60+" odbędą się w trybie właściwym do 
jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

Program „Starachowicka Karta Seniora 60+” został uruchomiony w maju 2016 roku na terenie Gminy
Starachowice. Obecnie do współpracy w ramach programu przyłączyło się 79 partnerów i zostało
wydanych 4517 kart. Uznając za priorytetowe działania na rzecz osób starszych oraz mając na uwadze
możliwość pozyskiwania partnerów programu na terenie Powiatu Starachowickiego, Gmina Starachowice
podjęła działania w celu podpisania porozumienia o współpracy w celu rozszerzenia programu na Powiat
Starachowicki. Program umożliwi zwiększenie aktywizacji społecznej seniorów zamieszkałych na terenie
Powiatu Starachowickiego, ułatwi to dostęp do różnego rodzaju usług, głównie kulturalnych,
zdrowotnych, rekreacyjnych. W związku z powyższym podejmuje się niniejszą uchwałę.
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