UCHWAŁA NR XLVII/471/14
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu „Lipnowskiej Karty Seniora”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 5c ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) w związku z art. 17 ust. 2
pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013
r., poz. 182 z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasta Lipna program „Lipnowska Karta
Seniora”, skierowany do osób powyŜej 60 roku Ŝycia, zamieszkałych na terenie Gminy
Miasta Lipna, zwany dalej „Programem”.

§ 2. Podstawowymi celami programu są:
1) poprawa warunków materialnych Ŝycia seniorów;
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;
3) aktywizacja społeczna seniorów;
4) kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

§ 3. Program realizowany będzie w szczególności poprzez:
1) wprowadzenie sytemu ulg, zwolnień i preferencji w ramach karty „Lipnowskiej Karta
Seniora” oferowanych przez uczestniczące w Programie jednostki organizacyjne Gminy
Miasta Lipna i podmioty prywatne;
2) budowanie lokalnego klimatu sprzyjającego dostrzeganiu potrzeb osób starszych przez
resztę społeczeństwa;
3) promowanie udziału seniorów w Ŝyciu społecznym miasta.

§ 4. Program realizowany będzie przez;
1) Wydział Administracyjny Urzędu Miejskiego w Lipnie;
2) jednostki organizacyjne Gminy Miasta Lipna;
3) inne podmioty, które przystąpią do Programu.

§ 5. 1.Wprowadza się „Lipnowską Kartę Seniora”, stanowiącą potwierdzenie prawa
udziału w Programie oraz posiadania uprawnień do zniŜek i ulg, o których mowa w § 3 pkt 1.
2. Wzór „Lipnowskiej Karty Seniora”, regulamin jej wydawania i korzystania
określone zostaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. poz.645 i poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379 i 1072.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w z 2013 r. poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz.567,
poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188.

§ 6. Katalog ulg, zwolnień i preferencji, o których mowa w §3 pkt. 3 podany zostanie
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

