UCHWAŁA NR XXIV/587/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni karty „Gdynia Senior Plus”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 446), art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje.:
§ 1. 1. Kształtując politykę miasta skierowaną do Seniorów, w celu realizacji zapisów zawartych
w Gdyńskim Programie Senioralnym na lata 2015 – 2020, wprowadza się kartę „Gdynia Senior Plus” – zwaną
dalej Kartą.
2. Celem wprowadzenia Karty jest podniesienie jakości życia gdyńskich Seniorów oraz zachęcenie ich
do podejmowania aktywności w życiu społecznym, między innymi w sferze kultury, sportu i rekreacji.
3. Cele realizowane są we współpracy z jednostkami miasta oraz z przedsiębiorcami, prowadzącymi
działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdyni, a także z organizacjami pozarządowymi, po podpisaniu
Porozumienia o Współpracy z Urzędem Miasta Gdyni.
§ 2. 1. Karta jest dokumentem potwierdzającym status okaziciela, będącym podstawą do korzystania
z uprawnień, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Imienna Karta opatrzona jest nadrukiem „Gdynia Senior Plus” i zawiera:
1) Imię i nazwisko;
2) Numer i datę wydania karty.
3. Karta przysługuje każdemu Seniorowi, który ukończył 60 lat i mieszka na terenie Miasta Gdyni.
4. Karta ważna jest bezterminowo.
§ 3. 1. Karta uprawnia do korzystania ze zniżek u Partnerów Projektu na zasadach przez nich ustalonych
w Porozumieniu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
2. Warunkiem skorzystania z przysługujących uprawnień jest okazanie Karty wraz z dokumentem,
potwierdzającym dane osobowe ze zdjęciem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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