Uchwała Nr XVI/96/15
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora”.
Na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 163
z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr VII/38/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia
26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Żyrardowska Karta Seniora”
(Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2015r. poz. 3968) Rada Miasta Żyrardowa uchwala,
co następuje:
§1
Przyjmuje się Regulamin Programu Żyrardowska Karta Seniora, określający zakres
rzeczowy oraz finansowy ulg i preferencji adresowanych do beneficjentów Programu
Żyrardowska Karta Seniora, w usługach świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta
Żyrardowa oraz podmioty niepubliczne, prowadzące działalność gospodarczą, które
przystąpią do Programu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora”.
Program „Żyrardowska Karta Seniora” został przyjęty Uchwałą Rady Miasta
Żyrardowa z dnia 26 marca 2015r. nr VII/38/15 w sprawie przyjęcia i realizacji programu
Żyrardowska Karta Seniora (Dz. U. Woj. Maz. z 2015r. poz. 3968). Skierowany jest do osób
powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Żyrardowa, najczęściej
pozostających na emeryturze, często z różnych przyczyn ograniczających własną
aktywność. Niejednokrotnie tą przyczyną jest bariera finansowa.
Celem Programu jest aktywizacja społeczna żyrardowskich seniorów, którzy wyrażą chęć
uczestnictwa w Programie, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień,
rabatów, umożliwiających większy dostęp do ofert świadczonych przez instytucje kultury,
sportu i rekreacji w Żyrardowie.
Żyrardowscy seniorzy po okazaniu żyrardowskiej Karty Seniora będą mogli korzystać
z promocji przygotowanych specjalnie dla nich. Koordynatorem Programu jest Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Wykaz ulg i instytucji przystępujących do
Programu będzie podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.zyrardow.pl .
Projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom w okresie od 22 października do
5 listopada 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr VIII/44/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia
31 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. W określonym ogłoszeniem terminie wpłynęły
formularze z opiniami i uwagami dotyczącymi przedmiotowego projektu uchwały od
następujących organizacji:
1.
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, które proponowało dopisać:
- §1 pkt 2. „Do Programu może przystąpić osoba, która ukończyła 60 lat życia, jest
zameldowana …” lub „… kobieta , która ukończyła 60 lat życia a mężczyzna 65 lat, jest
zameldowana/y …”
2.
Żyrardowskiego Klubu Biznesu, który proponował dopisać:
1. § 1 pkt 2 „Do Programu może przystąpić osoba, która ukończyła 60 lat życia, jest
zameldowana na terenie Żyrardowa, zwana dalej uczestnikiem”
2. § 3 pkt 2 „Wnioski o wydanie karty wydawane są w Urzędzie Miasta Żyrardowa,
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych zlokalizowanym przy ul. Józefa Mireckiego 56 pok.
nr 3 lub można pobrać ze strony internetowej www.zyrardow.pl .”
3. § 4 pkt 5 „Wnioskodawca przy odbiorze kart zostanie poinformowany o przysługujących
mu uprawnieniach poprzez przekazanie ulotki zawierającej aktualny katalog ulg i zwolnień
obowiązujących w ramach Programu. Wnioskodawca otrzyma także adres strony
internetowej, na której znajdą się informacje zawarte w ulotce i które będą na bieżąco
aktualizowane.”
4. § 5 pkt 1 „Karta będzie uprawniała do 50% ulgi:
1) przy zakupie biletów do kina LEN w Żyrardowie,
2) przy zakupie biletu na wejście na korty tenisowe w AQUA Żyrardów,
3) od obowiązujących cen na ofertę własną Centrum Kultury w Żyrardowie.
Karta będzie uprawniała do bezpłatnych usług:
1) wstępu na basen AQUA Żyrardów,
2) wstępu na lodowisko AQUA Żyrardów,
3) skorzystania z dyżuru i porady prawnej prawnika UM w Żyrardowie.
Karta będzie uprawniała do 30% ulgi:

1)
2)
3)
4)

przy zakupie biletów komunikacji miejskiej,
na szczepienia przeciwko grypie i żółtaczce,
na odbiór odpadów komunalnych,
na opłaty za odbiór ścieków.”

5. § 6 pkt 1 „Firmy i instytucje, które są zainteresowane przystąpieniem do programu mogą
zgłaszać swoją chęć udziału poprzez wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów,
deklarację partnerstwa w Programie z atrakcyjnymi dla nich zniżkami i promocjami (wzór
deklaracji partnerstwa stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu). Prawidłowe wypełnienie
deklaracji partnerstwa w Programie jest jedynym wymaganym warunkiem do spełnienia
przez Partnera Programu, niezbędnym do podpisania porozumienia (wzór określa załącznik
nr 5) pomiędzy Partnerem a Miastem.”
6. § 7 pkt 3 „Katalog ulg, zwolnień i preferencji oferowanych Seniorom przez uczestniczące
w Programie podmioty tj. gminne jednostki organizacyjne, jak i podmioty nie powiązane
strukturalnie i kapitałowo z Miastem Żyrardów podany będzie wydany w formie ulotki
wydanej w formacie i standardzie druku odpowiednim dla osób w podeszłym wieku oraz
podany będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Miasta www.zyrardow.pl i będzie podlegał bieżącej aktualizacji.”
7. Załącznik nr 5, § 4 „Proponowany dodatkowy zapis: 4) zamieszczenia
w
zakładce
dotyczącej Programu „Żyrardowska Karta Seniora” bezpłatnej reklamy Partnera Programu.”
Nie uwzględniono proponowanych zapisów w §1 pkt 2, § 5 pkt 1:
Ad. 1 §1 pkt 2 dotyczący obniżenia wieku beneficjentów o 5 lat (zaproponowane przez
obydwa stowarzyszenia) ponieważ, wiek beneficjentów - Seniorów będący warunkiem
uczestnictwa w Programie, został określony w Uchwale Rady Miasta Żyrardowa z dnia
26 marca 2015r. nr VII/38/15 (Dz. U. Woj. Maz. z 2015r. poz. 3968) przyjmującej przez
Miasto do realizacji Program „Żyrardowska Karta Seniora” i konsultowany w dniach od
17 lutego do 3 marca 2015 roku.
§ 5 pkt 1 proponowanych zapisów nie uwzględniono w całości z uwagi na brak możliwości
finansowych w budżecie Miasta.
Ad. 5 § 6 pkt 1 Proponowany zapis nie jest zasadny z uwagi na to, że obecny zapis
regulaminu nie stawia partnerom żadnych innych warunków poza wypełnieniem i złożeniem
deklaracji partnerstwa.
Ad. 7 Zamieszczenie katalogu ulg i zwolnień na stronie Miasta jest reklamą dla Partnerów
Programu.
Uwzględniono uwagi dotyczące § 3 pkt 2, § 4 pkt 5 i § 7 pkt 3 i § 5 pkt 2
1. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Wnioski o wydanie karty wydawane są w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 (na parterze), w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych zlokalizowanym przy ul. Józefa Mireckiego 56 pok. nr 3. lub
można pobrać ze strony internetowej www.zyrardow.pl .
2. § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Wnioskodawca przy odbiorze kart zostanie poinformowany
o przysługujących mu uprawnieniach przez otrzymanie katalogu aktualnych ulg i zwolnień
oraz wskazanie strony internetowej, na której zamieszczony będzie katalog ulg i zwolnień
obowiązujących w ramach Programu.
3. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Karta będzie uprawniała do bezpłatnej porady prawnej
podczas dyżuru pełnionego przez pracownika Urzędu Miasta Żyrardowa.
Dotychczasowy punkt 2 otrzymał oznaczenie jako punkt 3.
4. § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Katalog ulg, zwolnień i preferencji oferowanych Seniorom
przez uczestniczące w Programie podmioty tj. gminne jednostki organizacyjne, jak
i podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z Miastem Żyrardów będzie wydany

w formie papierowej oraz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Miasta www.zyrardow.pl i będzie podlegał bieżącej aktualizacji.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przedstawionej uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora”.

