
UCHWAŁA NR VIII/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu Dębicka Karta Seniora

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 16 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i 
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
163 z późn. zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się Program Dębicka Karta Seniora, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/68/2015

Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 18 czerwca 2015 r.

PROGRAM DĘBICKA KARTA SENIORA

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Dębica,

2. Gminie – rozumie się przez to Gminę Miasta Dębica,

3. Karcie - rozumie się przez to Dębicką Kartę Seniora,

4. Partnerach – rozumie się przez to jednostki powiązane i nie powiązane strukturalnie i kapitałowo 
z samorządem miasta Dębicy, np. instytucje, firmy handlowo-usługowe i produkcyjne, banki, kluby 
sportowe i inne,

5. Programie - rozumie się przez to Program Dębicka Karta Seniora,

6. MOPS – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy,

7. Uprawnionym - rozumie się przez to osobę, która ukończyła 65 rok życia, zamieszkałą na terenie 
miasta Dębica (posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Dębica).

§ 2. 
Celem Programu jest aktywizacja społeczna uprawnionych poprzez ułatwienie im dostępu do usług 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy, jak 
również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych 
przez inne podmioty, które zgłoszą deklarację przystąpienia do Programu.

§ 3. 
1. Karta będzie uprawniała seniorów, którzy przystąpią do Programu, do korzystania na 

preferencyjnych zasadach z:

1) oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w zakresie korzystania z całej dostępnej 
oferty nabywanej przy zastosowaniu zniżki w wysokości 50 %,

2) przejazdów na terenie Dębicy liniami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy, tj. 
zniżek w cenach biletów w wysokości: 50 % w stosunku do aktualnie obowiązujących cen 
i uprawnień - ustalonych na mocy odrębnej uchwały;

3) imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury- ustalonych każdorazowo dla konkretnej 
imprezy,

4) ofert innych jednostek organizacyjnych Gminy, określanych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej 
w Dębicy lub zarządzeniach kierowników tych jednostek, czy oferty miejskich jednostek kultury);

5) oferty Partnerów, którzy przystąpią do programu, według warunków określonych przez 
zarządzających tymi podmiotami.

2. Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty, które 
zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi, z którymi zostanie podpisane 
porozumienie o którym mowa w ust. 3.
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3. Zasady współpracy pomiędzy Gminą, a podmiotami, które przystąpią do Programu regulowane 
będą na drodze porozumień. Podmiot, z którym zostanie podpisane porozumienie, zostaje Partnerem 
Programu.

§ 4. 
Dokumentem poświadczającym udział Uprawnionego w Programie jest Karta wydana na wniosek 

Uprawnionego.

§ 5. 
Koordynatorem Programu jest MOPS, który będzie odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków 

o wydanie Karty, publikowanie na swojej stronie internetowej wykazu podmiotów uczestniczących 
w Programie.

§ 6. 
MOPS składa Burmistrzowi roczne sprawozdanie z realizacji Programu.

§ 7. 
Informacje o Programie ogłoszone zostaną na stronach internetowych Urzędu Miasta Dębicy i MOPS, 

w mediach o zasięgu lokalnym, oraz w formie ulotek, naklejek w witrynach i punktach kasowych 
uczestników Programu.

§ 8. 
Burmistrz ustali Regulamin Programu, wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji i zasady 

współpracy z Partnerami

§ 9. 
Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w Dębicy informację o realizacji Programu za poprzedni rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.
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