
 

 

UCHWAŁA NR XL/483/2017 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 

2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora zmienionej Uchwałą Nr 

XXXIII/393/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2017 r., poz.1769). Uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W § 9 załącznika do Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 

25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora zmienionej Uchwałą Nr 

XXXIII/393/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, po pkt 4 dodaje się 

pkt 5 w brzmieniu:"5) 30 %  zniżki od obowiązujących cen biletów  na korzystanie z hali lodowiska z funkcją 

rolkowiska w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się w Parku 600 – lecia przy alejach Solidarności." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa  Wielkopolskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marian Herwich 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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Załącznik do Uchwały Nr XL/483/2017 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2017 r. 

PROGRAM „OSTROWSKA KARTA SENIORA” 

§ 1.  Program „Ostrowska Karta Seniora” określa zasady przyznawania i korzystania z ulg i preferencji 

adresowanych do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, 

zwanych dalej „Uprawnionymi”. 

§ 2. Program „Ostrowska Karta Seniora” trwa bezterminowo. 

§ 3.  Celem programu jest aktywizacja społeczna Uprawnionych poprzez stworzenie i rozwijanie systemu 

ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp uprawnionych do produktów i usług oferowanych przez 

następujące podmioty: 

1) Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostki organizacyjne; 

2) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które przystąpią do programu; 

3) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski, które przystąpią do programu; 

4) inne jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, które przystąpią do programu. 

§ 4.  Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawrze z podmiotami, które włączą się do współpracy 

porozumienia uczestnictwa w programie „Ostrowska Karta Seniora”, określające formę, rodzaj oraz wysokość 

ulg i preferencji.  

§ 5. 1. Dokumentem poświadczającym udział Uprawnionego w programie „Ostrowska Karta Seniora” jest 

Ostrowska Karta Seniora, zwana dalej „Kartą”. 

2. Wzór Karty określa zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

3.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, o którym mowa w ust. 2, wymaga opinii 

Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.  

§ 6.  Dokument Ostrowska Karta Seniora zawiera  następujące dane:  

1) Imię i nazwisko posiadacza Karty; 

2) Numer Karty; 

3) Datę wydania Karty; 

4) Informację o treści: „Karta wydana przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski”; 

5) Informację o treści: „Ostrowska Karta Seniora jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze 

zdjęciem potwierdzającym tożsamość”; 

6) Informację o treści: „Ostrowska Karta Seniora upoważnia do ulg we wszystkich obiektach oznaczonych 

logo programu Ostrowska Karta Seniora”; 

7) Informację o treści: „Aktualny wykaz partnerów programu:www.umostrow.pl”. 

§ 7. 1. Karta wydawana jest na wniosek Uprawnionego. 

2. Wzór wniosku określa załącznik numer 1 do niniejszego programu. 

3. Wypełniony i podpisany wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

4.  Formularz wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostrowie 

Wielkopolskim lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 
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5. Karta zostaje wydana przez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 

w terminie 30 dni od dnia złożenia lub doręczenia wniosku. 

6. Wniosek o wydanie Karty złożony przez osobę niebędącą w kręgu Uprawnionych pozostawia się bez 

rozpoznania.  

7. Karta wydawana jest bezpłatnie do rąk Uprawnionego na czas realizacji programu i jest ważna 

z dokumentem potwierdzającym tożsamość Uprawnionego. 

8.  Kartą może posługiwać się wyłącznie Uprawniony, na którego Karta została wydana. 

9.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, Uprawniony składa oświadczenie o tym fakcie. 

10.  Uprawnionemu, którego Karta uległa zagubieniu lub zniszczeniu przysługuje prawo do złożenia 

wniosku o wydanie duplikatu utraconej Karty. 

§ 8. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, który jest odpowiedzialny za 

weryfikację wniosków o wydanie Karty, wydawanie Karty, promocję programu oraz zawieranie porozumień, 

o których mowa w § 3. programu. 

§ 9. W skład katalogu ulg i preferencji wchodzą w szczególności:  

1) 30 % zniżki od obowiązujących cen biletów w Kinie „Komeda” w Ostrowie Wielkopolskim; 

2) 30 % zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum Kultury; 

3) 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów na wystawy organizowane  przez Muzeum Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego; 

4) 30 % zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z Basenu 

Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 2-6; 

5) 30 % zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska 

w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się w Parku 600 – lecia przy alejach Solidarności. 

§ 10.  Aktualny katalog ulg i preferencji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.umostrow.pl oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 7425



Załącznik numer 1 do  

Programu Ostrowska Karta Seniora 

Ostrów Wielkopolski, dnia ……………………… 20.... roku 

 

     Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 

     w Ostrowie Wielkopolskim 

     Al. Powstańców Wielkopolskich 18 

     63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

 

WNIOSEK O WYDANIE OSTROWSKIEJ KARTY SENIORA 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:…………………………………………………………... 

Adres zamieszkania wnioskodawcy:…………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia wnioskodawcy:…………………………………………………………. 

Numer PESEL wnioskodawcy:……………………………………………………………... 

Seria i numer dowodu osobistego:………………………………………………………. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich 

zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

poz. 922) przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby 

realizacji programu „Ostrowska Karta Seniora”. 

................................................................... 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 7425


		2017-11-15T09:35:09+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




