
UCHWAŁA NR XVIII/213/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu "Seniorzy są wśród nas" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca  2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjąć program "Seniorzy są wśród nas", w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/213/2020 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Program „Seniorzy są wśród nas” 

Wstęp 

Udział osób starszych w społeczeństwie Polski, podobnie jak w innych krajach europejskich, systematycznie 
rośnie, co jest związane z wydłużeniem się czasu trwania ludzkiego życia oraz niskim poziomem dzietności. 
Proces starzenia się społeczeństwa dotyczy także Kietrza, na co wskazują dane demograficzne. 

 
 Według wstępnych danych pobranych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, statystyczna liczba mieszkańców  
na rok 2018 było 10 567 w tym powyżej 60 roku życia 1 513 seniorów. W roku 2019 (na stan 19.12.2019 r.) 
było 10 441 osób  w tym 1 549 seniorów co oznacza że zwiększa się liczba osób starszych. W porównaniu z 
wcześniejszymi latami nastąpił wzrost zarówno liczby osób w wieku 60 lat i więcej, jak i udział tej grupy 
ludności w populacji Gminy Kietrz. 

 Postępujący proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem nieuchronnym, które stanowi wyzwanie dla 
polityki społecznej. Osoby starsze spotykają się z różnymi problemami, takimi jak: pogarszający się stan 
zdrowia, ograniczenie sprawności, problemy emocjonalne, poczucie osamotnienia, pogorszenie sytuacji 
materialnej. Problemy te mogą pociągnąć za sobą ograniczenie aktywności, narastającą izolację i wykluczenie 
społeczne, co obniża jakość życia. 

 Aby zapobiec niekorzystnym zjawiskom związanym z procesem starzenia się społeczeństwa, konieczna 
jest realizacja działań aktywizujących, których celem będzie zapewnienie osobom starszym jak najdłuższego 
pozostawania we własnym domu i środowisku oraz jak najdłuższego samodzielnego funkcjonowania w 
sprawności umożliwiającej prowadzenie aktywnego i niezależnego życia. 

Program „Seniorzy są wśród nas” jest programem wsparcia dla osób starszych. Program adresowany jest do 
osób, które ukończyły 60 rok życia i są zameldowane w Gminie Kietrz. Założeniem Programu jest zwiększenie 
uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz wspieranie różnorodnych form aktywności seniorów, 
poprzez zwiększenie im dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji, edukacji  i innych usług. Osoby 
uczestniczące w Programie będą mogły skorzystać z oferty specjalnych ulg, zwolnień i preferencji 
przygotowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Kietrz i innych Partnerów Programu. 

 Użyte w Programie „Seniorzy są wśród nas” określenia oznaczają: 

1. Program – Program „Seniorzy są wśród nas”; 

2. Organizator – Gmina Kietrz; 

3. Senior – osoba starsza, która ukończyła 60 rok życia i jest zameldowana na terenie Gminy Kietrz; 

4. Karta – „Gminna Karta Seniora” wydawana w ramach programu, upoważnia Seniora do korzystania z 
systemu ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Organizatora                 i Partnerów Programu; 

5. Partner Programu – instytucja, przedsiębiorca i inny podmiot, który przystąpił do Programu i na podstawie 
umowy podpisanej z Organizatorem świadczy swoje usługi na preferencyjnych warunkach dla Seniorów 
posiadających Kartę. 

I. Cel i sposób realizacji Programu 

1. Celem programu jest wspieranie różnych form aktywności osób starszych, poprzez zwiększenie im 
dostępności do usług w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji i innych. 

2. Cel Programu realizowany będzie poprzez wprowadzanie, koordynacje i promocje systemu ulg, zwolnień i 
preferencji zaoferowanych przez: 

- jednostkę organizacyjne Gminy Kietrz tj.: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kietrz; 
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- inne podmioty prowadzone działalność z zakresu kultury, sportu i rekreacji, w tym spółki prawa handlowego, 
których Gmina posiada akcje lub udziały i które przystąpią do Programu; 

- podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Kietrz, które przystąpią do programu; 

- przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy przystąpią do Programu. 

3. Promocje specjalnych ulg, zwolnień i preferencji skierowanych do seniorów, m.in. poprzez umieszczanie na 
stronie internetowej www.kietrz.pl  informacji o rodzajach ulg i uprawnień oferowanych przez Organizatora i 
Partnerów Programu, jak również promocję Programu, m.in. poprzez umieszczenie informacji o Programie i 
logotypu Programu na stronach internetowych Partnerów Programu 

II. „Karta Seniora” 

1. Potwierdzenie uprawnień Seniora do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń 
oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu będzie imienna Karta. 

2. Wydawanie Karty odbywać się będzie nieodpłatnie, bezterminowo i na wniosek Seniora. 

3. Szczegółowe warunki wydania Karty, korzystania z Karty oraz jej wzór określone zostaną                                
w Regulaminie Programu. 

III. Realizatorzy Programu 

1. Realizatorami Programu będą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki organizacyjne Gminy Kietrz, 
Partnerzy Programu. 

IV. Finansowanie Programu 

1. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Kietrz. 

V. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Programu określi Burmistrz Kietrza w drodze zarządzenia, w terminie do trzech miesięcy od 
wejścia w życie Uchwały. 

2. Program będzie podlegać monitorowaniu i ewaluacji. Miernikami Programu będą w szczególności: liczba 
wydanych Kart i liczba Partnerów. 

3. Wszelkie zmiany Programu nie stanowią przesłanki do wniesienia odwołania przez użytkownika Karty.
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