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Poz. 4175
UCHWAŁA NR LII/483/2018
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszcz Gdański Programu Wsparcia Seniorów
„Pruszczańska Karta Seniora 60+”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Pruszcz Gdański Program Wsparcia Seniorów „Pruszczańska Karta
Seniora 60+”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata Czarnecka Szafrańska
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Załącznik do uchwały Nr LII/483/2018
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 3 października 2018 r.
Program Wsparcia Seniorów „Pruszczańska Karta Seniora 60+”.
§ 1. Program Wsparcia Seniorów „Pruszczańska Karta Seniora 60+” zwany dalej „programem”,
adresowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Miasta Pruszcz Gdański, które ukończyły
60 rok życia, zwanych dalej „Seniorami”.
§ 2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański i ma na celu:
1) poprawę warunków życia Seniorów,
2) wzmocnienie kondycji finansowej Seniorów,
3) przełamywanie negatywnych stereotypów związanych z procesem starzenia się,
4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Seniorów,
5) zwiększanie szans rozwojowych i aktywizacja Seniorów,
6) kształtowanie pozytywnego wizerunku Seniorów,
7) kształtowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.
§ 3. Cele programu, o których mowa w § 2 realizowane będą w szczególności poprzez:
1) ułatwienie Seniorom dostępności do dóbr kultury, edukacji, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki
organizacyjne i instytucje kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
2) angażowanie podmiotów komercyjnych w działania na rzecz społeczności lokalnej,
3) promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo
z samorządem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oferujących Seniorom usługi i zakup towarów oraz dobra
kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
4) uwzględnianie wartości oraz potrzeb Seniorów w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach
podejmowanych przez samorząd Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami,
5) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych
programów senioralnych,

decyzji dla

6) organizację spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form
promocji, upowszechniających problematykę senioralną,
7) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji wsparcia Seniorów,
8) rozwój wolontariatu zaangażowanego w rozwój zainteresowań i zdolności twórczych, sportowych,
artystycznych oraz lingwistycznych Seniorów.
§ 4. Instrumentem umożliwiającym realizowanie celów, o których mowa w § 2 będzie zapewnianie
Seniorom przywilejów polegających na umożliwieniu m.in. ulgowego zakupu biletów wstępu na płatne
imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez jednostki organizacyjne i osoby prawne Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdański oraz umożliwieniu ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty
nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
§ 5. 1. Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz
organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą udzielać ulg, preferencji lub
świadczeń na rzecz Seniorów.
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2. Przystąpienie do programu podmiotów, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie deklaracji
złożonej w dowolnym czasie przez zainteresowany podmiot oraz po podpisaniu porozumienia z Gminą Miejską
Pruszcz Gdański.
§ 6. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie przez Seniora będzie posiadanie „Pruszczańskiej Karty
Seniora 60+”.
2. Regulamin wydawania i użytkowania oraz wzór „Pruszczańskiej Karty Seniora 60+” określi Burmistrz
Pruszcza Gdańskiego w formie zarządzenia.
3. Katalog ulg, preferencji i zwolnień w ramach „Pruszczańskiej Karty Seniora 60+” udostępniany będzie
w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz na stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl .
§ 7. Promocja działań związanych z programem obejmować będzie rozpropagowanie jego idei w mediach
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

