
UCHWAŁA NR LVII/624/2018
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie Programu „Kalwaryjska Karta Seniora”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875, 2232) art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769, 38, 1985, 1428), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Podstawowymi celami Programu są:
1) propagowanie prozdrowotnego stylu życia;
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;
3) aktywizacja społeczna seniorów;
4) kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów;
5) zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych;
6) poprawa warunków materialnych życia seniorów;
7) prowadzenie działań w zakresie promocji programów zdrowotnych ukierunkowanych na osoby 

starsze.
§ 2. Realizatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 3. 1. „Kalwaryjska Karta Seniora” (dalej zwana Kartą) adresowana jest do seniorów, którzy dzięki 

posiadaniu karty, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez Gminę oraz partnerów 
programu.

2. Seniorem w rozumieniu niniejszej uchwały jest osoba, która ukończyła 60-ty rok życia 
i zamieszkuje na terenie Gminy Góra Kalwaria.

§ 4. 1. Cele Programu realizowane będą przez opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg, 
preferencji i świadczeń udzielanych Seniorom przez:
1) gminne jednostki organizacyjne;
2) partnerów Programu.

2. Partnerem mogą być w szczególności kluby sportowe i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Góra Kalwaria, którzy uzyskają 
status partnera Programu (zwane dalej partnerem).

§ 5. 1. Lista partnerów, którzy uczestniczą w Programie będzie dostępna na stronie internetowej 
Gminy Góra Kalwaria, na stronie internetowej Gminnej Rady Seniorów, na tablicach informacyjnych 
znajdujących się Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Dodatkowo informacje te w miarę możliwości 
będą rozpowszechniane m.in. przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Górze kalwarii, 
w Ośrodku Kultury, przychodniach lekarskich, gazetkach wydawanych przez Gminną Radę Seniorów 
w Górze Kalwarii lub Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górze Kalwarii.

2. Podstawą wpisania na listę partnerów będzie złożenie deklaracji i jej przyjęcie przez realizatora 
Programu.

3. Złożone i przyjęte przez realizatora Programu deklaracje zostaną do publicznej wiadomości 
poprzez ich publikację na stronie internetowej Gminy.

4. Wysokość ulg, rabatów i upustów i warunki ich przyznania zostaną określone w deklaracji.
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5. Gmina Góra Kalwaria nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie ulg, rabatów i upustów 
proponowanych Seniorom przez partnerów Programu.

6. Partnerzy po podpisaniu deklaracji otrzymują karty informujące o honorowaniu Karty Seniora, 
które zobligowani są umieścić w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży towarów i usług..

§ 6. Informacje o udzielanych wysokość ulg, rabatów i upustów przez jednostki organizacyjne gminy 
zostaną podane w sposób o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 7. 1. Osoby, o których mowa w § 4 otrzymują Kartę Seniora, po złożeniu wniosku i okazaniu 
aktualnego dokumentu potwierdzające tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

2. Karty wydaje realizator Programu.
3. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Osoba zainteresowana uzyskaniem karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jej 

danych osobowych przez administratora danych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych.

§ 8. 1 Karta ważna jest wraz z dokumentem tożsamości. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego 
tożsamość może być powodem odmowy zastosowania preferencji.

2. Karta wydawana jest na czas zamieszkania na terenie gminy Góra Kalwaria.
3. W przypadku utraty, zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia Karty, wnioskodawca składa stosowne 

oświadczenie wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu.
4. Właścicielem Karty jest Gmina Góra Kalwaria i w przypadku znalezienia Karty należy ją zwrócić 

do Realizatora Programu.
§ 9. Środki finansowe konieczne do realizacji Programu „Kalwaryjska Karta Seniora” pokrywane 

będą z budżetu Gminy Góra Kalwaria.
§ 10.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Nadstawny
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Załącznik do Uchwały Nr LVII/624/2018

Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wzór Kalwaryjskiej Karty Seniora
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