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UCHWAŁA

NR XXXVIII.278.2017

RADY MIEJSKIEJ Jelcza-Laskowic
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta
przyjazny Seniorom".

Gminy Jelcz-Laskowice

Programu "Jelcz-Laskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Programu "Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom"
do niniejszej uchwały.

stanowiący załącznik

§ 2.

Wykonanie

uchwały

powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.
§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem

podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII .278.2017
RADY MIEJSKI EJ Jelcz-Laskowice
z dnia 29 września 2017 r.

Program "Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom"

1. Program "Jelcz-Laskowice prz)dazny Seniorom" zwany dalej "Programem", skierowany jest do Seniorów.
Na potrzeby Programu przyjmuje się, że Seniorem jest mieszkani ec Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
który
uko11ezyl 60 rok życ ia.
2. Celem progralllu jest podniesienie poziolllu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia

potrzeb Seniorów, a także kształtowanie pozytywnego wizernnku osób starszych w spolecze11stwie.

3. Realizacja celów Programu odbywać s ię będzie poprzez:
I) tworzenie i rozwijanie katalogu ulg i zniżek dla Seniorów za korzystanie z dóbr kultury, sportu,
roztywki,

usług oraz zaoferowa nych ulg i zniżek przez Partnerów Programu, którzy
wyrazili
Programu,
2) pozyskiwanie nowych Partnerów do realizacj i Programu,
3) prowadzenie akcji promocyjnych i medialnych na rzecz popularyzacji Programu,
4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z udziałem Seniorów.

4. W Programie ud ział biorą Partnerzy, którymi w szczególności
I) jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
2) firmy, przedsiębiorcy, organizacje.
5. Partnerem Programu

może zostać każdy

dotyczyć:

chęć przystąpienia

do

są :

podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla Seniorów. Oferta może

I) zniżek na usługi, produkty,
2) bezpłatnych wejść,
3) innych promocji.

6. Progralll realizowany będzie poprzez prolllocję i koordynację ulg zaproponowanych przez Partnerów
.

7. Potwierdzenielll przystąpienia Partnera do Programu jest informacja umieszczona w miejscu honorowa
nia
przez Partnera.

zniżek

8. Katalog aktualnych ulg i zwolnie11 oferowanych przez Partnerów będzie podlegał
publikacji na stronie

internetowej

Urzędu

Miasta w Jelczu-Laskowicach oraz lokalnej prasie.

9. Podstawą do korzystania z ulg w ralllach Programu będzie Karta Seniora - Miasto i Gmina
Jelcz-Laskowice,

zwana dalej

"Kartą",

wydawana Seniorom, o których mowa w pkt I, przez Urząd Miasta w Jelczu-Laskowicach.

10. Karta uprawnia do korzystania z ulg i zniżek zaoferowanych w zw iązku z
11. Burlllistrz Jelcza-Laskowice
i korzystania z karty Seniora.

określi

w drodze

Zarządzenia

reali zacją

Progralllu.

Regulamin przyznawania, wydawania

12. Do 31 lipca każdego roku Burmistrz Jelcza-Laskowic przedstaw i Radzie Miejskiej Jelcza-Las
kowic roczne
sprawozdanie z real izacji Programu.

13. Jest to pierwszy tego typu program i może on

podlegać

okresowym weryfikacjom i modyfikacjom z powodu

zmieniającej się rzeczywis tości społeczno -gospodarczej, a także potrzeb Gminy, jej lllieszka(1c 1
ów i przepisów
prawa.
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Mieszkańcem jest osoba zamieszkała na terenie Miasta lub Gminy Jelcz-Laskowice.
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