Uchwała nr LV/592/14
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 kwietnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia Programu „Aleksandrowskiej Karty Seniora”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 5c ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594., poz. 645 , poz. 1318, z 2014 r. poz. 379)
w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 1650)
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:
§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki program „Aleksandrowska
Karta Seniora” skierowany do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie
Gminy Aleksandrów Łódzki, zwany dalej „Programem”.

§ 2.

Podstawowymi celami programu są:
1) aktywizacja społeczna seniorów,
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zagrażającemu z uwagi na
rozwój cywilizacyjny i technologiczny,
3) wzmacnianie więzi międzypokoleniowej,
4) kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
5) poprawa warunków materialnych życia seniorów.

§ 3.

Program realizowany będzie w szczególności poprzez:
1) kontynuowanie dotychczasowych działań podejmowanych przez Gminę
Aleksandrów Łódzki m.in. w zakresie organizacji kursów komputerowych dla
osób starszych, uczestnictwa w organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2) podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu:
a) umożliwienie seniorom nabywania nowych umiejętności,
b) pobudzanie seniorów do aktywności obywatelskiej,
c) krzewienie zdrowego trybu życia i kultury fizycznej,
d) promowanie udziału seniorów w życiu społecznym i kulturalnym gminy,
3) wprowadzenie sytemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem karty
„Aleksandrowska Karta Seniora” oferowanych przez uczestniczące w Programie
jednostki organizacyjne Gminy Aleksandrów Łódzki i podmioty współpracujące
– partnerów Programu,
4) budowanie klimatu lokalnego sprzyjającego dostrzeganiu potrzeb osób starszych
przez resztę społeczeństwa.

§ 4.

Program realizowany będzie przez;
1) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
2) jednostki organizacyjne Gminy Aleksandrów Łódzki,
3) inne podmioty, które przystąpią do Programu.

§ 5.

1.Wprowadza się „Aleksandrowską Kartę Seniora”, stanowiącą potwierdzenie
udziału w Programie oraz posiadania uprawnień do zniżek i ulg, o których mowa
w §3 pkt 3.

2. Wzór „Aleksandrowskiej Karty Seniora”, regulamin jej wydawania i użytkowania
określone zostaną zarządzeniem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 6.

Katalog ulg, zwolnień i preferencji, o których mowa w §3 pkt 3 podany zostanie do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 7.

Do końca stycznia każdego roku kalendarzowego Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego przedstawi Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z realizacji Programu
w roku poprzednim.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

