
UCHWAŁA NR XXXIX/411/2014
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu z zakresu polityki społecznej "Aktywny 
Senior" 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 
594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379), w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.182, poz. 509), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Sandomierza program "Aktywny Senior". Program jest elementem 
polityki społecznej realizowanej przez samorząd miasta Sandomierza. Program skierowany jest do osób, które 
ukończyły 60 rok życia i mają miejsce zamieszkania na terenie Sandomierza. 

§ 2. 1.Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności grupy mieszkańców, o których mowa w §1 
poprzez zwiększenie dostępności do ulg oferowanych przez lokale gastronomiczne, zachęcanie do uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku 
sandomierskich seniorów. 

2.W programie mogą uczestniczyć jednostki organizacyjne, instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta 
Sandomierza oraz inne podmioty – o ile przystąpią do programu. 

§ 3. Szczegółowy regulamin programu "Aktywny Senior" określa załącznik nr 1 do uchwały. 

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

§ 5. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz 
umieszczenie na stronie internetowej OPS założeń uchwały, informującej o wykazie ulg adresowanych do osób 
wymienionych w § 1 uchwały. 

§ 6. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, odpowiedzialny za 
weryfikowanie wniosków, wydanie karty, promocję programu oraz zawieranie porozumień w zakresie 
oferowanych ulg, zwolnień, rabatów z uczestnikami programu, o których mowa w § 2 ust.2. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

przewodniczący Rady Miasta 

Marceli Czerwiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/411/2014

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 14 maja 2014 r.

Regulamin programu "Aktywny Senior" 

§ 1. 1. Program "Aktywny Senior" jest skierowany do osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na 
terenie miasta Sandomierza i ukończyły 60 lat. 

2. Warunkiem przystąpienia do programu "Aktywny Senior" jest okazanie aktualnego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). 

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest karta „Aktywny senior- kawa dla seniora” 

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

5. Uczestnik może posiadać tylko jedną kartę, wg wzoru określonego w załączniku nr 2. 

6. Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Karta zawiera imię, nazwisko oraz adres zamieszkania 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 Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenie 
o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesną prośbą wyrobienia duplikatu. 

§ 2. 1. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 Uchwały jest zapewnienie 
uczestnikom programu, ulg oferowanych przez podmioty w ramach zawartych porozumień w tym umożliwienie 
zakupu kawy lub herbaty ze zniżką. 

2. W ramach realizacji programu będą odbywały się cykliczne spotkania uczestników programu, mające na 
celu integrację społeczną. Spotkania będą odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 3. 1. Podmioty przyznające ulgi dla uczestników umieszczają w swoich witrynach naklejki informujące 
o honorowaniu karty w zakresie realizacji programu "Aktywny Senior". 

2. Naklejki wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, po podpisaniu porozumienia. 
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Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
ul. Słowackiego 17a  27-600 Sandomierz 

Tel/fax 015 832-29-04    NIP 864-15-44-028    e-mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl 

 
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

                                                                                              programu „Aktywny Senior”         
 

Sandomierz dnia………. 
 

Wniosek o wydanie karty „Aktywny senior- kawa dla seniora” 
 
 

..............................................................  
(imię i nazwisko) 
 
............................................................. 
(data urodzenia) 
 
............................................................. 
(adres zamieszkania) 
 
............................................................. 
(seria i nr dowodu toŜsamości)  

 
 

      Ośrodek Pomocy Społecznej  
                                                               ul Słowackiego 17 a 
                                                              27-600 Sandomierz 

                                                        tel. 15 832 29 04 
                                                                                 sekretariat@ops.sandomierz.pl 

                                                                     http://ops.sandomierz.pl 
 
 

Wniosek  
o wydanie karty „Aktywny senior- kawa dla seniora” 

 
Wnoszę o wydanie karty ,, Aktywny senior-kawa dla seniora” uprawniającej 
mnie do korzystania ze zniŜek określonych Uchwałą Nr…… Rady Miasta 
Sandomierza z dnia………………  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Sandomierza programu z zakresu polityki społecznej "Aktywny Senior". 
 
Oświadczam, iŜ zapoznałem się z Regulaminem programu ,,Aktywny senior”. 

 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla  
celów realizacji programu ,,Aktywny senior” zgodnie z przepisami ustawy z dnia                    
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926                  
z późn. zm.) 

 
 

…………….......……… 
(data i podpis) 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
programu „Aktywny Senior”         
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Uzasadnienie
Podstawową przesłanką przyjęcia w Sandomierzu programu „Aktywny Senior” jest poprawa jakości życia 
seniorów poprzez ich uczestnictwo w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury 
i sztuki. Celem projektu jest zachęcanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez umożliwienie 
spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze. 

Program „Aktywny Senior” obejmie wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału osoby po 60 roku życia, 
zamieszkałe na terenie miasta Sandomierza. W ramach programu realizowany będzie projekt socjalny „Kawa 
dla seniora”. Uczestnicy programu otrzymają karty „Aktywny senior- kawa dla seniora” umożliwiające zakup 
kawy lub herbaty w wybranych lokalach gastronomicznych za symboliczną złotówkę. Projekt „Kawa dla 
seniora” zapewnia osobom starszym możliwość korzystania z oferty rabatowej wybranych lokali 
gastronomicznych, do której ze względu na wysokie koszty nie mają dostępu. 

Większość seniorów przejście na emeryturę lub inne świadczenie traktuje jako etap w życiu, który nie 
wymaga zaangażowania w jakiekolwiek działania społeczne, czy kulturalne. Program zakłada cykl zajęć 
mających na celu aktywizację zdrowotną, kulturalną i edukacyjną m. in. z obszaru problematyki przemocy 
wobec osób starszych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego żywienia, zdobędą wiedzę 
na temat profilaktyki chorób układu krążenia i chorób neurologicznych oraz psychologicznych aspektów 
starości. 

Głównym celem programu jest: 

1) poprawa jakości życia seniorów, 

2) promowanie aktywizacji kulturalnej i zdrowotnej wśród seniorów, 

3) poszerzenie świadomości seniorów z zakresu problematyki przemocy, 

4) przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego starość z wycofaniem społecznym. 

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miejską Sandomierz, który daje 
możliwość wsparcia i aktywizacji społeczno-kulturalnej seniorów. 

Lokale gastronomiczne, które zadeklarowały udział w programie „Aktywny Senior”: 

1) Restauracja „Pod Ciżemką”, ul.Rynek 27; 

2) Restauracja „Retro”, ul.Rynek 5; 

3) Restauracja „Grodzki”, ul.Mickiewicza 38; 

4) Jadłodajnia Romana, ul.Ożarowska 1. 
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