Projekt
Uchwała Nr ……./……/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia …………………. 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Seniora”

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2015r. Poz. 163, poz.693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz.1310,poz. 1359,
poz. 1607, poz. 1830), art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 4 ust. 1 pkt 3 , art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445, poz. 1890) Rada
Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program „Koszalińska Karta Seniora” obowiązujący na terenie Gminy Miasta
Koszalin, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Prezydent Miasta Koszalina w drodze zarządzenia określi regulamin wydawania i korzystania
z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ulg przewidzianych w Programie
„Koszalińska Karta Seniora”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Kościńska

Uzasadnienie
Program „Koszalińska Karta Seniora” skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia,
zamieszkujących Miasto Koszalin. Ustawa o osobach starszych z dnia 11 września 2015 roku
stanowi, iż osoba starsza to osoba, która ukończyła 60 rok życia. Szacuje się, że obecnie Koszalin
zamieszkuje około 20 tys. osób powyżej 60 roku życia. Są to najczęściej osoby będące na
emeryturze oraz osoby, które z przyczyn ekonomicznych i zdrowotnych nie mogą w pełni
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz mają utrudniony dostęp do aktywnego
udziału w życiu społecznym miasta . Aby poprawić jakość życia osób powyżej 60 roku życia,
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 „Koszalińska Karta Seniora”.
Celem programu jest poprawa jakości życia oraz wzmocnienie aktywności społecznej
koszalińskich seniorów, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w Programie, poprzez stworzenie oraz
rozwijanie systemu ulg umożliwiających większy dostęp do ofert świadczonych przez instytucje
kultury, sportu i rekreacji oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w Koszalinie wyrażających chęć włączenia się do programu.
Działania na rzecz seniorów są elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd
miasta i zawarte są w „ Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Koszalina na lata
2009-2015” przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/418/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie, w celu
strategicznym 3 „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych”, w celu
operacyjnym 1 „Przeciwdziałanie izolacji wykluczeniu społecznemu ludzi starszych” oraz w celu
operacyjnym 2 „ Poszerzanie i poprawa świadczonych usług dla osób starszych”. Działania te ujęte
będą w obecnie aktualizowanej strategii na kolejne lata.
Zakres monitorowania sytuacji osób starszych przez samorząd określa ustawa z dnia 11 września
2015 roku o osobach starszych ( Dz.U z 2015 roku poz. 1705).
Wprowadzenie Koszalińskiej Karty Seniora jest zgodne z oczekiwaniami członków Koszalińskiej
Rady Seniorów, którzy jednocześnie zadeklarowali chęć poszukiwania partnerów programu.
Na wdrożenie Programu „Koszalińska Karta Seniora” w 2016 roku planuje się środki
w wysokości 20 tys. zł.

Załącznik
do Uchwały Nr ……./……/2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia ………….. 2016 r.

Program „Koszalińska Karta Seniora”

§ 1. 1. Rada Miejska w Koszalinie, uznając za priorytetowe i konieczne podejmowanie działań na
rzecz seniorów, wprowadza Program „Koszalińska Karta Seniora”, zwany dalej Programem.
2. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta
Koszalina, zwanych dalej seniorami.
3. Program jest realizowany w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz innych usług
i produktów oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.
§ 2. Program ma na celu:
1) zwiększenie dostępu do usług publicznych poprawiających jakość życia seniorów,
2) podniesienie aktywności i sprawności seniorów, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr
kultury oraz zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych,
3) umożliwienie seniorom rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
4) kształtowanie pozytywnego wizerunku koszalińskich seniorów.
§ 3. Program będzie realizowany w szczególności przez:
1) samorządowe instytucje kultury,
2) jednostki prowadzące działalność z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji niepowiązane
z samorządem wyrażające chęć włączenia się do Programu,
3) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wyrażających chęć włączenia się do
Programu.
§ 4.1. Do udziału w Programie mogą przystąpić podmioty, które w ramach prowadzonej przez
siebie działalności i realizowanych usług wyrażą wolę stosowania ulg na rzecz seniorów.
2. Wzór wniosku o przystąpienie do Programu stanowi załącznik nr 1 do Programu.
§ 5.1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu jest „Koszalińska Karta Seniora”,
zwana dalej „Kartą”.
2. Karta zawiera imię i nazwisko oraz numer i jest ważna wyłącznie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość uprawnionego.
3. Wzór Karty stanowi załącznik nr 2 do Programu.
§ 6.1.Karta wydawana jest na wniosek osoby, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie
miasta Koszalina.
2. Karta wydawana jest bezterminowo.
3. Wzór wniosku o wydanie Karty stanowi załącznik nr 3 do Programu.

§ 7.1. Prezydent Miasta Koszalina wyznacza Koordynatora Programu.
2. Koordynator Programu podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości ulg
przyznanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu.
3. Koordynator Programu do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej
w Koszalinie informację z realizacji Programu za rok ubiegły.

