
UCHWAŁA NR 292/XVII/2016
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom"

Na podstawie:

- art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 
ze zm.)

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Rybnika Program „Rybnik przyjazny Seniorom”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali

Id: 6834781B-D4F4-4088-88E2-F11C919DADAF. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr 292/XVII/2016

Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Program „Rybnik przyjazny Seniorom"

1. Program „Rybnik przyjazny Seniorom”, zwany dalej „Programem”, skierowany jest do seniorów. 
Na potrzeby Programu przyjmuje się, że seniorem jest osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie 
Miasta Rybnika.

2. Celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności i zwiększenie dostępności dla seniorów, m. in. 
w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób 
starszych w społeczeństwie.

3. W Programie udział biorą partnerzy, którymi są:

1) jednostki organizacyjne Miasta, w tym instytucje kultury,

2) podmioty i instytucje prywatne, które zawrą z Miastem Rybnik porozumienia o współpracy w zakresie 
realizacji Programu.

4. Program realizowany będzie poprzez promocję i koordynację ulg zaproponowanych przez partnerów.

5. Podstawą do korzystania z ulg w ramach Programu będzie Ogólnopolska Karta Seniora - Miasto Rybnik, 
zwana dalej „Kartą”, wydawana przez Rybnicką Radę Seniorów.

6. Z Karty korzystać może wyłącznie senior, któremu została ona wydana.

7. Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do Programu jest informacja umieszczona w widocznych miejscach 
przy wejściu oraz punktach kasowych jego obiektu.

8. Prezydent Miasta Rybnika ustali w drodze zarządzenia wzór logotypu Programu, naklejki oraz porozumienia 
z Partnerami.

9. Program będzie realizowany od 1 lutego 2016 r.
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