Uchwała Nr 158/XVII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora”

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program „Ostrołęcka Karta Seniora” zwany dalej „Programem”, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Wojciech Zarzycki

Załącznik do uchwały Nr 158/XVII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2019 r.

Program „Ostrołęcka Karta Seniora”

§ 1.
Program „Ostrołęcka Karta Seniora” adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta
Ostrołęki, które ukończyły 60 lat życia zwanych dalej Seniorami.
§ 2.
Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Ostrołęka i ma na
celu:
1) zwiększenie dostępu do usług o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym
i edukacyjnym,
2) poprawę warunków życia Seniorów poprzez wzmocnienie i wspieranie kondycji
finansowej Seniorów,
3) przeciwdziałanie wykluczeniu wykluczeniu społecznemu Seniorów,
4) podniesienie aktywności i integracji Seniorów,
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Seniorów.
§ 3.
1.

Instrumentami umożliwiającymi realizację celów określonych w § 2, jest korzystanie przez
Seniorów z ulgowych cen:
1) za bilety kinowe Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego
oraz repertuaru premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce – 25% ulgi,
2)
za wstęp na pływalnię w Parku Wodnym AQUARIUM w Ostrołęce – 25% ulgi,
3)
za bilety na wydarzenia sportowo – rekreacyjne oraz artystyczne organizowane przez
Miasto Ostrołęka na Hali Widowiskowo – Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w
Ostrołęce – 15% ulgi od ceny bez rabatów udzielonych z innych tytułów.

2.

Zniżki, o których mowa w ust. 1 nie sumują się ze zniżkami wynikającymi z innych
przepisów prawa.
§ 4.
1. Do udziału w programie mogą przystąpić podmioty zwane dalej partnerami, które
w ramach prowadzonej przez siebie działalności i realizowanych usług wyrażą wolę
stosowania na rzecz Seniorów zniżek na oferowane towary i usługi.
2. Przystąpienie do programu podmiotów, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie
deklaracji złożonej w dowolnym czasie przez zainteresowany podmiot oraz podpisaniu
porozumienia z Miastem Ostrołęka.
3. Zniżki udzielane przez partnerów finansowane są z ich źródeł własnych.

4. Przystąpienie partnerów do programu następuje po podpisaniu stosownego porozumienia
pomiędzy podmiotem a Miastem Ostrołęka.
5. Miasto Ostrołęka nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie ulg, rabatów i upustów
proponowanych przez różne podmioty posiadaczom Ostrołęckiej karty Seniora.

§ 5.
1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania ze zniżek określonych w § 3 ust. 1 oraz zniżek
oferowanych przez partnerów jest posiadanie Ostrołęckiej Karty Seniora.
2. Wzór Ostrołęckiej Karty Seniora, określi Prezydent Miasta Ostrołęki w drodze zarządzenia.

§ 6.
Środki niezbędne na realizację Programu pokrywane są z budżetu gminy z zastrzeżeniem § 4.
§ 7.
Prezydent Miasta Ostrołęki przedstawia Radzie Miasta Ostrołęki roczną informację z realizacji
uchwały do 30 czerwca danego roku za rok poprzedni.

