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UCHWAŁA NR XLIX/666/2017 

RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2017 r. poz. 1875), Rada Miasta Sandomierza uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  
W celu ułatwienia, mieszkańcom Gminy Sandomierz, korzystania z infrastruktury kulturalnej, 

oświatowej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i innych usług, przyjmuje się Program 

„Sandomierska Karta Mieszkańca” zwany dalej „Programem”, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  
Regulamin wydawania i użytkowania „Sandomierskiej Karty Mieszkańca”, wzór „Sandomierskiej 

Karty Mieszkańca”, wzory wniosków o wydanie karty i jej przedłużenia, wzór deklaracji przystąpienia 

do Programu oraz wzór umowy pomiędzy Gminą Sandomierz a Partnerami Programu zostaną 

określone Zarządzeniem Burmistrza Sandomierza. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza 

 

 

Piotr Chojnacki 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/666/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

Program „Sandomierska Karta Mieszkańca” 

1. Organizatorem Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca” jest Gmina Sandomierz, która 

wydaje kartę mieszkańca. 

2. Program jest realizowany przez Gminę Sandomierz i Partnerów Programu. 

3. Program skierowany jest pełnoletnich osób, których miejscem zamieszkania jest Gmina 

Sandomierz i które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Sandomierzu. 

4. W Programie może uczestniczyć także dziecko(i) mieszkańca spełniającego warunki określone 

w punkcie 3 lub dziecko(i) pozostające pod jego opieką prawną jednak do czasu ukończenia przez 

nie 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się. 

5. Wprowadzenie Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca” ma na celu: 

a) wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców, 

b) poszerzanie oferty możliwości spędzania wolnego czasu mieszkańców, 

c) wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez możliwość reklamy w zamian za oferowane na rzecz 

mieszkańców ulgi i rabaty, 

6. Z tytułu posiadania Sandomierskiej Karty Mieszkańca danej osobie przysługują stosowne 

uprawnienia (zniżki, ulgi, zwolnienia i inne przywileje). 

7. Do programu mogą przystąpić także inne podmioty, tzw. – Partnerzy Programu – np. osoby 

prowadzące obiekty, punkty handlowe lub usługowe, stowarzyszenia, fundacje, czy też organizacje 

pozarządowe zlokalizowane lub działające na terenie Gminy Sandomierz, które przystąpiły do 

Programu na podstawie złożonej deklaracji. 

8. Partner Programu jest zobowiązany w ramach prowadzonej przez siebie działalności do 

udzielania zadeklarowanych uprawnień mieszkańcom, którzy przystąpili do Programu na podstawie 

posiadanej przez nich Karty Mieszkańca. 

9. Szczegółowe warunki, co do wzajemnych obowiązków i praw pomiędzy Gminą Sandomierz 

a Partnerami Programu reguluje odrębna umowa. 

10. Obiekty, punkty usługowe uczestniczące w Programie zostaną oznaczone specjalnym  

symbolem graficznym informującym o ich udziale w Programie. 

11. Lista aktualnie przysługujących uprawnień dla mieszkańców Gminy Sandomierz zostanie 

umieszczona na stronie internetowej www.sandomierz.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Sandomierzu. 

12. Uprawnienia dla mieszkańców Gminy Sandomierz oferowane przez Gminę Sandomierz 

zostaną określone Zarządzeniem Burmistrza Sandomierza. 

http://www.sandomierz.pl/
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Uzasadnienie  

Intencją podjęcia uchwały jest zachęcenie mieszkańców Gminy Sandomierz do korzystania 

z bazy usługowej będącej własnością Gminy oraz przedsiębiorców, którzy zadeklarują chęć udziału 

w Programie. Udział mieszkańców w Programie winien przyczynić się do większego uczestnictwa 

w życiu społecznym Gminy oraz zaktywizować środowiska gospodarcze do większej podaży 

usług. 


