
projekt 

UCHWAŁA NR ………../………./13 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE  

z dnia ……………. 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Programu „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA ” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17, ust. 2, pkt 4 ustawy        
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362          
z późn. zm.),  Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się Program „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA”, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem rozdz. 3, pkt 2, ppkt 6 

załącznika - Programu „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA”, który wchodzi w życie                    
z dniem 1 lipca 2013 r.                                                               

 
 

Uzasadnienie: 

W Gminie Miasto Sochaczew mieszka 6123  osoby  powyżej 65 roku życia, w tym 2765 
powyżej 75 roku życia. Mieszkańcy Ci – seniorzy często pozostają w zaciszu domowym, 
izolując się od aktywności i jakiejkolwiek działalności społecznej. 
Aby zapobiec pogarszaniu się stanu zdrowia z upływem lat, zminimalizować poczucie 
osamotnienia i marginalizacji, wzbudzić chęć do aktywności fizycznej, poprawić sytuację 
ekonomiczną seniorów w stosunku do ludności aktywnej zawodowo należy podjąć działania 
opisane w Programie „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA”. 
Seniorzy otrzymają zniżki, które w znacznym stopniu polepszą i ułatwią byt najstarszej grupie 
społeczeństwa. 

Program finansowany będzie z dochodów własnych Gminy. Przewiduje się, iż koszt 
realizacji zadań ujętych w niniejszym Programie, które nie są obowiązkowe dla samorządów 
oraz wykraczają poza statutową działalność jednostek organizacyjnych  do końca 2013 roku 
wyniesie nie więcej niż 50.000 zł. Są to dane szacunkowe wynikające  z utraty dochodów 
przez jednostki samorządowe i gminę, głównie z tytułu ulg za opłaty wstępu i za odbiór 
odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Jednak ostatecznie trudno 
oszacować ilość osób, które skorzystają z Programu.                                                                                               
 

 


