
UCHWAŁA NR XL/916/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 
Seniorzy".

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8,9 i 10, art.18 ust.1 w związku z art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594), po przeprowadzeniu konsultacji 
w trybie art.5 ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r, nr 234, poz.1536 
z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie miasta Katowice program „Aktywni Seniorzy”. 

2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Katowice. 

3. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i zameldowane są w Katowicach. 

4. Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności grupy mieszkańców, o których mowa 
w § 1 ust.3 poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcanie uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku katowickich seniorów. 

§ 2. 1. Cele programu „Aktywni Seniorzy” określone w § 1 uchwały będą realizowane poprzez: 

a) samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice, bez względu na formę prawną; 

b) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice, bez względu na rodzaj 
prowadzonej działalności, po podpisaniu umowy z Urzędem Miasta Katowice.

§ 3. Szczegółowy regulamin programu „Aktywni Seniorzy” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawione będzie Radzie Miasta Katowice raz 
do roku. 

§ 5. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie w szczególności: ogłoszenia 
w lokalnych mediach oraz umieszczenie na stworzonej do tego celu przez Urząd Miasta Katowice stronie 
internetowej informacji o punktach oferujących ulgi oraz rodzajach tych ulg, a także wszelkich innych informacji 
i ogłoszeń dotyczących tych ulg. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Regulamin Programu „Aktywni Seniorzy”

§ 1

1. Program  „Aktywni  Seniorzy” jest  skierowany  do  osób  fizycznych,  które
zameldowane są w Katowicach i ukończyły 60 lat.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu „Aktywni Seniorzy” jest okazanie aktualnego
dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy
lub paszport).

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie  „Aktywni Seniorzy” jest karta Aktywni
Seniorzy.

4. Kartę  otrzyma  każda  osoba,  która  spełnia  warunki  określone  w  pkt  2  
i  złoży  wypełniony  wniosek,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu.

5. Uczestnik  może  posiadać  tylko  jedną kartę,  wg wzoru opracowanego przez  Urząd
Miasta Katowice.

6. Karta  wydawana  jest  czas  nieokreślony.  Karta  zawiera  imię,  nazwisko  oraz  datę
urodzenia i jest ważna z dokumentem tożsamości.

7. Karta zostanie wydana niezwłocznie po weryfikacji złożonego wniosku.
8. Posiadacz karty uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega

przeniesieniu na inną osobę.
9. W przypadku zagubienia karty,  wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Katowice

oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu  karty  z równoczesną prośbą wyrobienia
duplikatu.

§ 2

1. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 Uchwały
nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013r. są:

a) zapewnienie uczestnikom, o których mowa w § 1 ust.1, ulgi polegającej na
umożliwieniu zakupu biletów wstępu z 50 % zniżką, na imprezy organizowane
przez podmioty o których mowa w § 2 ust.1 pkt a) Uchwały nr XL/916/13
Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013r.,

b) zawieranie  z  podmiotami  o  których  mowa w § 2 ust.1  pkt  b)  Uchwały  nr
XL/916/13  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  11  września  2013r.  umów
przewidujących ulgi dla uprawnionych,

c) promocja  działań  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  §  5  Uchwały  nr
XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013r.

§ 3
1. Podmioty przyznające ulgi dla uczestników umieszczają w swoich witrynach naklejki

informujące o honorowaniu karty w zakresie realizacji Programu „Aktywni Seniorzy”.
2. Naklejki wydawane są przez Urząd Miasta Katowice, po podpisaniu umowy.
3. Podmioty  współpracujące  w  zakresie  realizacji  programu  są  upoważnione  do

weryfikacji/kontroli danych osobowych beneficjentów programu.

Załącznik do Uchwały Nr XL/916/13

Rady Miasta Katowice

z dnia 11 września 2013 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Katowice, dn. …………………….

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

Wniosek o wydanie karty Programu „Aktywni Seniorzy”

Wnoszę o wydanie karty „Aktywni Seniorzy” uprawniający mnie do korzystania ze
zniżek określonych Uchwałą nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września
2013r.

Oświadczam iż zapoznałam/em się z Regulaminem Programu „Aktywni Seniorzy”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
dla celów realizacji  programu „Aktywni  Seniorzy”  zgodnie z  przepisami  ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926
z późn.zm.).

…………………………………
    data i podpis

Dane wnioskodawcy:
Imię ……………………………..
Nazwisko ……………………..
Data urodzenia …………….
Adres zameldowania …………………………..
Adres zamieszkania ……………………………..
Pesel ……………………………..
Numer telefonu/adres e-mail ………………………

Potwierdzam odbiór karty „ Aktywni Seniorzy”     ……………………………………
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