
UCHWAŁA NR VIII/1/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Bierunia programu „Aktywni Seniorzy 60+"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.1. Wprowadzić na terenie Miasta Bierunia program „Aktywni Seniorzy 60+”. Niniejszy program jest elementem 
polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Bierunia.

2. Uprawnionymi do uzyskania ulg opisanych w niniejszym programie są osoby, które ukończyły 60 rok życia.

3. Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności tej grupy mieszkańców poprzez zwiększenie 
dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie 
pozytywnego wizerunku bieruńskich seniorów.

§ 2. Cele programu „Aktywni Seniorzy 60+”, określone w §1 ust. 3 niniejszej uchwały będą realizowane poprzez:

1. Zwiększenie osobom wymienionym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, zamieszkałym na terenie Miasta Bierunia dostępności 
do dóbr kultury, sportu i edukacji, zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta Bierunia.

2. Opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg adresowanych do osób wymienionych w §1 ust. 2 niniejszej uchwały, 
w jednostkach oferujących dobra kulturalne, sportowe i edukacyjne, niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem 
Miasta Bierunia.

3. Opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg adresowanych do osób wymienionych w §1 ust. 2 niniejszej uchwały, 
wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Bierunia.

§ 3. Szczegółowy regulamin programu „ Aktywni Seniorzy 60+ ” zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawiane będzie Radzie Miejskiej w Bieruniu raz do 
roku w terminie do 30 czerwca.

§ 5. Promocja działań, określonych w niniejszej uchwale, obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie, na tablicach 
informacyjnych oraz na stronie internetowej Miasta Bierunia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bieruniu

Adam Rozmus
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/1/2015

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Regulamin Programu „Aktywni Seniorzy 60+"

§ 1. Program „Aktywni Seniorzy 60+” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałych na terenie 
Miasta Bierunia.

§ 2. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 uchwały są:

1. Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów wstępu ze zniżką do 50%  na 
miejskie obiekty sportowe.

2. Zapewnienie osobom wymienionym w § 1 ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów wstępu ze zniżką do 50%, na 
własne płatne imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne, organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

3. Prowadzenie w Urzędzie Miejskim w Bieruniu stanowiska odpowiadającego za zawieranie z podmiotami prowadzącymi na 
terenie Miasta Bierunia działalność gospodarczą, umów przewidujących inne ulgi skierowane do osób, które ukończyły 60 rok 
życia, promocję ulg poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu informacji o punktach oferujących ulgi oraz o ich rodzajach, a także wszelkich innych informacji i ogłoszeń 
dotyczących Programu „Aktywni Seniorzy 60+”.

§ 3.1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 2 wprowadza się kartę 
„Aktywni Seniorzy 60+”.

2. Karta zawiera imię, nazwisko oraz datę urodzenia i jest ważna z dokumentem tożsamości.

3. Uczestnik może posiadać jedną kartę.

4. Posiadacz karty uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

5. Wzór karty „Aktywni seniorzy 60+”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4.1. Uzyskanie karty odbywać się będzie na wniosek osoby, która ukończyła 60 lat, złożony osobiście w Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu, elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres urzad@um.bierun.pl lub Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, poczty na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Osoba zainteresowana otrzymaniem karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Bieruniu oraz firmy z nim współpracujące w ramach realizacji programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

3. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż 1 miesiąc po jego złożeniu. W imieniu 
wnioskodawcy, w sytuacjach wyjątkowych kartę może odebrać pełnoletnia osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

4. W przypadku zagubienia karty, wnioskodawca składa w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu oświadczenie 
o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesną prośbą wyrobienia duplikatu.

§ 5.1. Potwierdzeniem faktu przyznania ulg dla osób uprawnionych, wymienionych w § 1 niniejszego regulaminu jest 
naklejka informująca o honorowaniu karty „Aktywni Seniorzy 60+” umieszczana w witrynach obiektów, instytucji i firm 
współpracujących z Miastem Bieruniem w zakresie realizacji programu „Aktywni Seniorzy 60+”.

2. Firmy współpracujące w zakresie realizacji programu „Aktywni Seniorzy 60+” są upoważnione do weryfikacji/kontroli 
danych osobowych beneficjentów programu.

3. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu nastąpią w drodze zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu.
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      Załącznik Nr 1  

do Regulaminu Programu "Aktywni Seniorzy 60+" 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Programu „Aktywni Seniorzy 60+” 

 

Bieruń, dnia…………………….. 

 

Urząd Miejski w Bieruniu 

Rynek 14 

43 - 150 Bieruń 
 

WNIOSEK 

o wydanie karty „Aktywni Seniorzy 60+” 

 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………… 

Adres e-mail, nr telefonu *:  ………………………………………………………………….. 

 

Wnoszę o wydanie karty „Aktywni Seniorzy 60+” uprawniającej mnie do korzystania z uprawnień 

określonych Uchwałą Nr ……………………. Rady Miejskiej w Bieruniu  z dnia ……………….. 

w sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Bierunia programu „Aktywni Seniorzy 60+”. 

  

Oświadczam, że zgłaszam chęć przystąpienia do Programu „Aktywni Seniorzy  60+” i zapoznałem 

się z jego regulaminem. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku do celów 

związanych z realizacją, promocją, monitoringiem i ewaluacją Programu „Aktywni Seniorzy 60+”, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*, na przekazywanie za pośrednictwem bramki SMS  

i poczty elektronicznej e-mail, informacji miejskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz przepisami 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 

1422 z późn. zm.).** 

……………………………………… 

(data i podpis) 

* Informacja uzupełniająca, nieobowiązkowa. 

** Niewłaściwe skreślić. 
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