Zarządzenie Nr 941
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 6 sierpnia 2013r.
w sprawie : zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w Programie
„ Aktywny Senior 60+ ”
Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr 676/XXXVIII/2013 Rady
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu
„ Aktywny Senior 60+ ”
Zarządzam co następuje:
§1
1. Zatwierdzić Regulamin zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa
w Programie „ Aktywny Senior 60+ ”, stanowiący Załącznik Nr 1,
2. Zatwierdzić wzór wniosku o wydanie Karty Programu „ Aktywny Senior
stanowiący Załącznik Nr 2 ,

60+ ”,

3. Zatwierdzić wzór Karty Programu „ Aktywny Senior 60+ ”, stanowiący Załącznik Nr 3,
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzyć właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 941
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 6 sierpnia 2013r.

Regulamin zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa
w Programie „ Aktywny Senior 60+ „

§1

1.Warunkiem przystąpienia do Programu „Aktywny Senior 60+” jest okazanie aktualnego
dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby ( dowód osobisty, prawo jazdy,
paszport ).
2.Karta Programu „Aktywny Senior 60+” skierowana jest do
wszystkich osób
zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca, które ukończyły 60 lat, bez względu na
kryterium dochodowe, zwanych dalej osobami uprawnionymi.
3.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Programie ” Aktywny Senior 60+” – należy przez to rozumieć Program realizowany
przez Miasto Sosnowiec w ramach przyjętej uchwały Nr 676/XXXVIII/2013 Rady
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 roku,
b) Karcie Programu „Aktywny Senior 60+” – należy przez to rozumieć imienną kartę,
(której wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia), pozwalającą osobom
uprawnionym do korzystania z ulg, oferowanych przez Partnerów,
c) Uldze – należy przez to rozumieć zwolnienia, rabaty, bonifikaty, promocje określone
w procentach lub kwotowo dla każdej osoby uprawnionej,
d) Organizatorze – Urząd Miejski w Sosnowcu,
e) Partnerze – jednostki miejskie oraz inne podmioty biorące udział w Programie.
§2
1.Potwierdzeniem uczestnictwa osób uprawnionych w Programie jest Karta „ Aktywny Senior
60+ ”.
2.Karta wydawana jest bezterminowo, na czas realizacji Programu.
3.Kartę otrzyma każda osoba uprawniona, która złoży wniosek ( stanowiący załącznik nr 2
do Zarządzenia ) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul.
3-go Maja 33, pokój 408.
4.Karta Programu zawiera imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby uprawnionej oraz
numer seryjny i datę ważności.
5.Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości.

6.Posiadacz karty uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega
przeniesieniu na inną osobę.
&3
1.Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu wniosku w terminie do 30 dni od daty jego
złożenia.
2.W przypadku zagubienia karty Programu, wnioskodawca składa w Wydziale Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu karty,
z równoczesnym wnioskiem o duplikat karty.
3.Karta uprawnia do korzystania z ulg wyłącznie w miejscach wskazanych przez
Organizatora i Partnera Programu.
&4
1.Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do Programu jest porozumienie zawarte między
Organizatorem i Partnerem.
2.Udział Partnerów w Programie jest dobrowolny.
3.Potwierdzeniem uczestnictwa Partnera w Programie są naklejki informujące
o honorowaniu kart Programu, umieszczone przy wejściu do siedziby Partnera
w widocznym miejscu oraz w punktach kasowych.
4.Partnerzy upoważnieni są do weryfikacji danych osobowych uczestników Programu.
5.Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu.
6.W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo
udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej
Organizatora oraz w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Organizatora.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 941
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 6 sierpnia 2013r.

WNIOSEK
o wydanie Karty programu „Aktywny Senior 60+”
(Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami)
 po raz pierwszy
 duplikat
1. Oświadczam, że w chwili obecnej mam ukończone 60 lat i zamieszkuję na terenie Miasta
Sosnowca:
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………….

PESEL:

………………………………………………………………………….

Data urodzenia:

………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
(proszę wpisać w przypadku, gdy inny od adresu zamieszkania)

nr telefonu

………………………………………………………………………….

Sosnowiec, dnia ……………………

.........................................…………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

2. Proszę również o wydanie Karty dla mojego/mojej współmałżonka/współmałżonki,
który/która oświadcza, że w chwili obecnej ma ukończone 60 lat i zamieszkuje na terenie
Miasta Sosnowiec:
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………….

PESEL:

………………………………………………………………………….

Data urodzenia:

………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
(proszę wpisać w przypadku, gdy inny od adresu zamieszkania)

nr telefonu

………………………………………………………………………….

Sosnowiec, dnia ……………………

.........................................…………
(czytelny podpis wnioskodawcy)…………

Ja niżej podpisany(a), pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1Kk. („Kto, składając
zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”),
Oświadczam, że zamieszkuję pod podanym adresem oraz że wszystkie dane zawarte we
wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku .

Sosnowiec, dnia ……………………

.........................................…………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu „Aktywny Senior
60+” przyjętego Uchwałą nr 676/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie
uchwalenia programu „Aktywny Senior 60+” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. .U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

..............................................................
(data i czytelny podpis)

Adnotacje urzędowe:

Potwierdzam odbiór Karty „Aktywny Senior 60+” w ilości ………….. o numerze/numerach
…………………………… i potwierdzam, że dane na nich są zgodne z podanymi we wniosku.

Sosnowiec, dnia ……………………

.........................................…………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 941
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 6 sierpnia 2013r.

Karty Programu „Aktywny Senior 60+”

