
UCHWAŁA NR VII/77/15
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia programu „Karta Aktywnego 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 2015 r. poz. 163), uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program „Karta Aktywnego Seniora”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko
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Załącznik do Uchwały Nr VII/77/15

Rady Miasta Białystok

z dnia 30 marca 2015 r.

Program „Karta Aktywnego Seniora”

§  1. 1.  Przyjmuje się na terenie Miasta Białegostoku Program "Karta Aktywnego Seniora", będący elementem 
polityki społecznej realizowanej przez Miasto Białystok, zwany dalej Programem.

2. Program skierowany jest do osób starszych, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Miasta 
Białegostoku.

§  2. Podstawowymi celami Programu są:

1) zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych i propagowanie prozdrowotnego stylu życia,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,

3) aktywizacja społeczna seniorów,

4) kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,

5) zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,

6) poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia seniorów,

7) prowadzenie działań z zakresu wiedzy o dostępie do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych 
z Narodowego Funduszu Zdrowia, opieki sprawowanej w systemie pomocy społecznej, programów zdrowotnych 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób ukierunkowanych na osoby starsze finansowane z budżetu Miasta 
Białystok, nieodpłatnej pomocy psychospołecznej i prawnej dla ofiar przemocy domowej i osób w sytuacji 
kryzysowej oraz o organizacjach pozarządowych działających na rzecz seniorów,

8) poprawa możliwości przemieszczania się seniorów w obrębia Miasta.

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 Miasta Białystok,

2) spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Białystok,

3) inne jednostki i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, a także firmy i przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Miasta Białystok, które uzyskają status partnera Programu, zwane dalej 
Partnerem.

2. Lista Partnerów dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

3. Potwierdzeniem faktu przyznania przez Partnera ulg dla osób uprawnionych wskazanych w § 1 ust. 2 będą 
naklejka i logo informujące o honorowaniu "Karty Aktywnego Seniora" umieszczone w witrynach, kasach 
i 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 do Miasta Białystok.

§  4. 1. "Karta Aktywnego Seniora" uprawnia w szczególności do:

1) zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Białymstoku,

2) zniżki od obowiązujących cen biletów na wejścia na imprezy organizowane przez Białostocki Ośrodek Kultury, 
Białostocki Teatr Lalek, Dom Kultury Śródmieście, Galerię Arsenał, Galerię im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska 
Polskiego, Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
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3) zakupu specjalnego biletu seniora – rocznego imiennego uprawniającego do wielokrotnych przejazdów w I strefie 
wszystkimi liniami dziennymi; do nabycia tego biletu uprawnieni są posiadacze Karty , którzy ukończyli 60 rok 
życia i których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń 
z pomocy społecznej,

4) do udziału w programach polityki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób wieku senioralnego,

5) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez Partnerów.

2. Ulgi, preferencje i świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, regulują odpowiednio odrębne uchwały 
Rady Miasta Białystok, zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku oraz akty wewnętrzne osób zarządzających 
jednostkami organizacyjnymi Miasta, pozostające w zakresie ich kompetencji, z tym, że przyjęte ulgi i preferencje, 
powinny kształtować się na poziomie minimum 50% obowiązujących stawek.

3. Ulgi, preferencje i świadczenia, o których mowa w ust. 1 powinny być dostępne od dnia 1 czerwca 2015 r.

§  5. 1. "Karta Aktywnego Seniora" może zostać wydana osobie, która ukończyła 60 lat, stale zamieszkuje na 
terenie Miasta Białystok oraz złoży wniosek w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

2. Osoba zainteresowana uzyskaniem "Karty Aktywnego Seniora" zobowiązana jest do wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku, gminne jednostki organizacyjne oraz 
Partnerów Programu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

3. "Karta Aktywnego 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.

4. W przypadku zagubienia "Karty Aktywnego Seniora" wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim 
w Białymstoku oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu Karty z równoczesnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

§  6. Koordynatorem Programu będzie Urząd Miejski w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

§  7. 1.  Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dochody własne Miasta Białystok.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Białegostoku do podejmowania starań o pozyskanie środków na 
działania wynikające z Programu z innych źródeł w przypadku pojawienia się takich możliwości.

§  8. Prezydent Miasta Białegostoku określi regulamin wydawania i korzystania z "Karty Aktywnego Seniora", 
naklejki i logo dla Partnerów Programu, wzór wniosku o wydanie Karty oraz miejsce jej wydawania.

§  9. 1. Informacje o Programie, o podmiotach oferujących ulgi oraz rodzajach tych ulg, a także wszelkie inne 
informacje i ogłoszenia dotyczące tych ulg, będą dostępne w Departamentach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 
jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok oraz w lokalach miejskich osób prawnych, a także będą 
rozpowszechniane poprzez plakatowanie, ogłoszenia w lokalnej prasie i na stworzonej do tego celu przez Urząd 
Miejski w Białymstoku stronie internetowej.

2. Prezydent Miasta Białegostoku opracuje i opublikuje Białostocki Informator Seniora, który będzie zawierał 
informacje wymienione w § 2 pkt 7.

§  10. Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiane będą Radzie Miasta Białystok raz do roku.
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