UCHWAŁA NR LVI/1263/2018
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta Seniora –
edycja Miasta Kielce”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z póżn. zm.1)), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 19
pkt 16, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z póżn. zm.2)), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2017r., poz. 1868z późn.
zm.3)) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) Rada Miasta
Kielce uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Stosownie do zapisów zawartych w Kieleckim Programie Senioralnym na lata 20182022, wprowadza się samorządowy program „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta
Kielce”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Samorządowy program „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce” zwany
dalej „Programem” ma na celu:
1) podniesienie jakości życia kieleckich seniorów,
2) zachęcenie ich do podejmowania aktywności w życiu społecznym, między innymi
w sferze kultury, sportu i rekreacji.
3. Wykaz podmiotów, zakres wprowadzanych uprawnień dla seniorów oraz zasady
korzystania z nich stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Prezydent Miasta Kielce wyznacza koordynatora „Programu”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku, poz. 2232 oraz w Dz. U. z 2018
roku,poz. 130
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 roku, poz. 1310, oraz w Dz. U. z 2017
roku,poz. 38, poz. 1428 i poz. 1985
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku, poz. 130
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Dariusz Kozak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/1263/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 maja 2018 r.
Program dla seniorów „Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasta Kielce”
§1.
Rada Miasta Kielce, uznając za priorytetowe działania na rzecz osób starszych,
przyjmuje Program dla seniorów „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce”,
zwany dalej „Programem”.
1. Do korzystania z Programu uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 60 rok
życia, zwane dalej „seniorami”.
2. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez seniorów z systemu zniżek, ulg,
preferencji dostępnych w ramach Programu jest Ogólnopolska Karta Seniora, wydawana
w ramach projektu Miasto Przyjazne Seniorom, zwana dalej „Kartą”.
3. Karta jest ważna z dokumentem tożsamości.
4. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo na podstawie wniosku złożonego przez
seniora.
5. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej
formy płatności.
§ 2.
1. Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż kieleckie samorządowe instytucje
kultury, miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie następuje na podstawie Zgłoszenia
Partnerstwa do Programu, złożonego u Koordynatora Programu i uzyskania statusu Partnera.
2. Informacja o wysokości ulg, zniżek i preferencji przyznanych przez podmioty, które
przystąpiły do Programu w charakterze Partnera podlega publikacji na stronach
internetowych:
www.seniorzy-kielce.eu ,
www.um.kielce.pl ,
www.mopr.kielce.pl ,
www.glosseniora.pl .
3. Koordynator Programu informuje seniorów o przysługujących im uprawnieniach przez
udostępnienie aktualnego wykazu uprawnień przysługujących na podstawie Programu
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, przy ul. Wesołej 51, pok. 226 oraz
w siedzibach Klubów Seniora MOPR na terenie Kielc.
§ 3.
1. Koszt uprawnień udzielanych przez samorządowe instytucje kultury, miejskie jednostki
organizacyjne i spółki miejskie jest finansowany ze środków finansowych budżetu Miasta
Kielce.
2. Koszt uprawnień udzielonych w ramach Programu przez inne podmioty niż
wymienione w ust.1, które przystąpiły do Programu w charakterze Partnera, nie jest
finansowany z budżetu Miasta.
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§ 4.
Posiadacze Karty mają obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania warunków i zasad,
wynikających z regulaminu podmiotów, które przystąpiły do Programu.
§ 5.
Koordynator Programu do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Miasta Kielce
informację o realizacji Programu za rok ubiegły.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/1263/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 maja 2018 r.
Wykaz podmiotów, zakres uprawnień dla seniorów oraz zasady korzystania z nich.
Miejskie instytucje kultury, miejskie jednostki organizacyjne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Nazwa podmiotu
Kieleckie Centrum
Kultury
Dom Środowisk
Twórczych
Dom Kultury
„Zameczek”
Kielecki Teatr Tańca
Biuro Wystaw
Artystycznych
Teatr Lalki i Aktora
„Kubuś”
Muzeum Zabawek
i Zabawy
Muzeum Historii Kielc
Wzgórze Zamkowe
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

Zakres uprawnień
1.70% zniżki na udział w imprezach biletowanych, których
organizatorem jest miejska instytucja kultury/miejska
jednostka organizacyjna.
2. 70% zniżki na udział w zajęciach prowadzonych przez
miejskie instytucje kultury i miejskie jednostki
organizacyjne, za które pobierana jest opłata.
3. Warunkiem wstępu do obiektów oraz udział w imprezach
i zajęciach jest okazanie Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

70% ulgi na wstęp do niżej wymienionych obiektów:
1.Basen letni/Lodowisko
2.Kryta pływalnia FOKA
3. Kryta pływalnia DELFIN
4. Kryta pływalnia ORKA
5. Kryta pływalnia MORS
6. Kryta pływalnia JURAJSKA
po okazaniu przez seniora Ogólnopolskiej Karty Seniora
wraz z dokumentem tożsamości.
Zarząd
Transportu Ulgowe 50% przejazdy dla osób powyżej 60 roku życia po
Miejskiego w Kielcach okazaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz dokumentu
tożsamości.
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Uzasadnienie
Prezydenta Miasta Kielce
do Uchwały Rady Miasta Kielce
w sprawie wprowadzenia samorządowego programu
„Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce”

Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie w Kielcach Programu „Ogólnopolska Karta
Seniora – edycja Miasta Kielce”. Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy
społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych.
Badania demograficzne zwracają szczególną uwagę na narastający problem starzenia się
ludności, a tym samym wzrost udziału osób starszych w populacji. W Kielcach
zamieszkuje 54 686 osób, które przekroczyły 60 rok życia. Wielu z nich znajduje się
w gorszej niż pozostałe grupy społeczne sytuacji materialnej. Ze względu na pojawiające
się zmiany społeczne modyfikacji ulega sposób życia, a w tym kontekście pojawiają się
zagadnienia dotyczące konieczności tworzenia przez samorząd mechanizmów
podnoszących jakość życia osób w okresie starości oraz projektowanie nowych rozwiązań
w zakresie poprawy funkcjonowania osób starszych w środowisku zamieszkania. Starzenia
się społeczeństw nie należy traktować jako problem demograficzny lecz jako wyzwanie
współczesności, także dla polityki społecznej.
Aby poprawić jakość życia osób w wieku senioralnym, zapobiec pogarszaniu się ich
stanu zdrowia, zminimalizować poczucie osamotnienia i marginalizacji, wzbudzić chęć do
aktywnego spędzania czasu oraz umożliwić seniorom rozwój pasji i zainteresowań należy
podjąć działania określone w Programie „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta
Kielce”.
Dla osób, które ukończyły 60 rok życia oraz wyrażą chęć uczestnictwa w Programie,
tworzy się możliwość korzystania z oferty, świadczonej przez miejskie instytucje kultury
i miejskie jednostki organizacyjne sportu i rekreacji z 70-procentową zniżką. Dla osób
pomiędzy
60
a 70 roku życia ustanawia się 50% zniżki na przejazdy komunikacją miejską. Stwarza się
również możliwość korzystania z ulg, zniżek i preferencji udzielanych przez podmioty,
które przystąpią do Programu jako Partnerzy.
Program wpisuje się w Cel strategiczny IV „Tworzenie dla seniorów przyjaznych
warunków życia” przyjętej uchwałą nr LXI/1065/2014 Rady Miasta Kielce z 8 maja 2014
r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020.
W związku z powyższy podjęcie uchwały jest zasadne.
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