
UCHWAŁA NR XXX/427/2013
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu "Senior 60+" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594) oraz art. 3 i art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się na terenie Miasta Racibórz Program "Senior 60+", stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 
2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Wojnar



Uzasadnienie
Uchwała zakłada wprowadzenie na terenie Miasta Racibórz systemu ulg dla mieszkańców 

w wieku od 60 lat na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez samorząd miasta i partnerów, 
którzy zadeklarują przystąpienie do programu. 

Osoby starsze są jedną z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym 
wynikającym z wycofania się z aktywnego życia. Społeczna aktywizacja seniorów wpłynie na 
podniesienie jakości ich życia, pozwoli się zintegrować oraz obniży koszty społeczne związane 
ze skutkami marginalizacji. 



Załącznik do 
Uchwał Nr XXX/427/2013 
Rady Miasta Racibórz 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

 
 

Program „Senior 60+” 

 

 

 Osoby powyżej 60 roku życia pełnią wiele funkcji i ról społecznych, a społeczeństwo 
coraz bardziej docenia to, co mają one do zaoferowania. Na tym właśnie polega aktywne 
starzenie się – na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia: czy to 
w miejscu pracy, w domu czy w społeczności lokalnej. Aktywne starzenie się to nie tylko 
wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego 
społeczeństwa. 
 

§ 1 

 

Celem niniejszego Programu jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie 
możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta którzy ukończyli 60 rok życia, 
w szczególności rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych, a także kształtowanie 
pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie. 

 

§ 2 

 

1. Program „Senior 60+” skierowany jest do osób które ukończyły 60 rok życia, 
zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Racibórz.  

2. Przyjęcie programu „Senior 60+” jest elementem polityki społecznej realizowanej 
przez samorząd miasta Racibórz oraz partnerów. 

3. Poprzez „samorząd miasta Racibórz” rozumie się jednostki organizacyjne Miasta, 
samorządowe instytucje kultury oraz spółki z udziałem Gminy. 

4. Poprzez „Partnera” miasta Racibórz w realizacji Programu „Senior 60+” rozumie się 
podmiot lub instytucję, nie powiązaną kapitałowo i strukturalnie z miastem Racibórz, 
które podpiszą z miastem umowę o współpracy w zakresie realizacji Programu 
„Senior 60+” . 

 
 
 
 
 
 



§ 3 

 

1. Program „Senior 60+” realizowany będzie poprzez opracowanie, promocję 
i koordynację ulg zaproponowanych przez: 

1)  samorząd miasta Racibórz, 
2)  partnerów miasta w realizacji Programu „Senior 60+”. 

2. Ulgi zostaną dokładnie określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Racibórz, 
zarządzeniu dyrektora właściwego podmiotu, uchwale Rady Miasta Racibórz lub 
w umowie z partnerem. 

 
§ 4 

 

1. Podstawą do korzystania z ulg w ramach Programu „Senior 60+” będzie karta „Senior 
60+”. 

2. Wnioski o wydanie karty „Senior 60+” będą przyjmowane w Urzędzie Miasta 
Racibórz począwszy od dnia 1 października 2013 r. 

3. Karta „Senior 60+” będzie wydawana na wniosek osoby uprawnionej do ulg. Karta 
zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż miesiąc po jego 
złożeniu. 

4. Karta „Senior 60+” będzie ważna wyłącznie z ważnym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość osoby uprawnionej do ulg. 

 
§ 5 

 

Potwierdzeniem faktu przyznania ulg dla uczestników Programu „Senior 60+” będzie 
naklejka informującą o honorowaniu karty „Senior 60+”  umieszczona w witrynach, kasach  
i materiałach promocyjnych samorządu miasta oraz partnerów współpracujących z miastem  
Racibórz w zakresie realizacji niniejszego Programu. 

 

§ 6 

 

Regulamin Programu „Senior 60+” Prezydent Miasta Racibórz określi w drodze zarządzenia. 

 

 

 

 


	
	
	



