UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia programu „Choroska Karta Seniora”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i poz. 1432) oraz 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 2018 r. poz. 1508 t.j.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program „Choroska Karta Seniora”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/375/2018
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 17 września 2018 r.
Program „Choroska Karta Seniora"
§ 1. 1. Przyjmuje się na terenie gminy Choroszcz Program „Choroska Karta Seniora”, będący elementem
polityki społecznej realizowanej przez gminę, zwany dalej Programem.
2. Program skierowany jest do osób starszych, które najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie
dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych
w Programie „Choroska Karta Seniora” ukończyły 65 lat i zamieszkują na terenie gminy Choroszcz.
§ 2. Podstawowymi celami Programu są:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,
2. Aktywizacja społeczna seniorów,
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
4. Zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
5. Poprawa jakości życia seniorów,
6. Poprawa możliwości przemieszczania się seniorów,
7. Ułatwienie dostępu do świadczeń skierowanych do seniorów,
8. Poprawa stanu zdrowia seniorów,
9. Poprawa warunków materialnych życia seniorów.
§ 3. 1. Cele Programu realizowane będą przez opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg,
preferencji i świadczeń udzielanych beneficjentom Programu przez:
1) Gminne jednostki organizacyjne gminy Choroszcz,
2) Spółki ze 100% udziałem gminy Choroszcz,
3) Inne jednostki i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy Choroszcz, które uzyskają status partnera Programu, zwane dalej
Partnerem.
2. Lista Partnerów będzie dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pod adresem www.choroszcz.pl w specjalnie do tego celu
stworzonej zakładce „SENIOR”.
3. Potwierdzeniem faktu przyznania przez Partnera ulg dla osób uprawnionych wskazanych w § 1
ust. 2 będą: naklejka i logo informujące o honorowaniu „Choroskiej Karty Seniora”, umieszczone w witrynach,
kasach lub materiałach promocyjnych podmiotów wskazanych w ust. 1
4. Wysokość ulg przyznawanych przez Partnerów zależy wyłącznie od ich uznania i z tego tytułu
beneficjenci Programu nie nabywają żadnych roszczeń w stosunku do gminy Choroszcz.
§ 4. 1. Uprawnienia wynikające z przystąpienia do programu „Choroska Karta Seniora” będą na bieżąco
udostępniane, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Choroszczy pod adresem www.choroszcz.pl , w specjalnie do tego celu stworzonej zakładce „SENIOR”.
2. Ulgi, preferencje i świadczenia, o których mowa w ust. 1 powinny być dostępne od dnia 1 stycznia
2019 r.
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§ 5. 1. „Choroska Karta Seniora” może zostać wydana osobie, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku
o wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń
przewidzianych w Programie „Choroska Karta Seniora” ukończyła 65 lat, stale zamieszkuje na terenie gminy
Choroszcz oraz złoży stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.
2. Osoba zainteresowana uzyskaniem „Choroskiej Karty Seniora” zobowiązana jest do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Choroszczy, gminne jednostki organizacyjne oraz
Partnerów Programu na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego
dalej RODO).
3. „Choroska Karta Seniora” wydawana jest bezpłatnie, ważna jest bezterminowo i zawiera imię, nazwisko
oraz adres zamieszkania beneficjenta Programu. Karta Seniora jest ważna wyłącznie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość uprawnionego i jego wiek.
4. W przypadku zgubienia „Choroskiej Karty Seniora” wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy oświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu Karty z równoczesnym wnioskiem o wydanie
duplikatu.
§ 6. Koordynatorem Programu będzie Urząd Miejski w Choroszczy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Choroszczy.
§ 7. 1. Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne gminy Choroszcz.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Choroszczy do podejmowania starań o pozyskanie środków na działania
wynikające z Programu z innych źródeł w przypadku pojawienia się takich możliwości.
§ 8. Burmistrz Choroszczy określi zarządzeniem regulamin wydawania i korzystania z „Choroskiej Karty
Seniora”, wzór naklejki i logo dla Partnerów Programu, wzór wniosku o wydanie Karty, wzór oświadczenia
o zgubieniu lub zniszczeniu Karty, wzór wniosku o wydanie duplikatu Karty oraz miejsce jej wydawania.
§ 9. Informacje o Programie, o podmiotach oferujących ulgi oraz rodzajach tych ulg, a także wszelkie inne
informacje i ogłoszenia dotyczące tych ulg, będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Choroszczy oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pod adresem www.choroszcz.pl , w specjalnie do tego celu
stworzonej zakładce „SENIOR”.
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