
 

UCHWAŁA NR LI/513/2018 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 19 lipca 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do programu „Ogólnopolska Karta Seniora". 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 5c ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 

17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1769 z późn. zm), Rada Gminy Masłów uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Masłów do programu „Ogólnopolska Karta Seniora", 

obejmującego system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, skierowanego do osób 

zamieszkujących na terenie Gminy Masłów, które ukończyły 60. rok życia.  

 

§ 2. 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podjęcia wszelkich 

działań i czynności związanych z przystąpieniem Gminy Masłów / Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej do programu „Ogólnopolska Karta Seniora". 

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów i Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Sylwester Wojtyna  

 

  



UZASADNIENIE 

 

Na terenie Gminy Masłów mieszka 2086 osób, które ukończyły 60. rok życia, co 

stanowi 19,26 % ogólnej liczby mieszkańców. Przystąpienie Gminy Masłów do programu 

„Ogólnopolska Karta Seniora” przyczyni się nie tylko wykorzystania przez seniorów Gminy 

Masłów zniżek oferowanych na terenie kraju (sanatoria, schroniska turystyczne, 

specjalistyczne przychodnie lekarskie, etc) lecz również pozwoli na aktywizację osób 60+ na 

terenie gminy Masłów poprzez aktywność samych Seniorów w pozyskiwaniu nowych 

podmiotów z terenu Gminy Masłów do włączenia do Programu, korzystania z oferowanych ulg 

i zniżek a także do wzmocnienia wizerunku Masłowa, jako Gminy przyjaznej seniorom. 

Program również może stanowić impuls rozwojowy dla lokalnych przedsiębiorców do rozwoju 

nowej gałęzi usług skierowanych do osób 60+ .  

Przewiduje się, że koszt realizacji tego zadania w 2018 roku wyniesie 4.500,00 zł, 

a latach kolejnych 450 zł rocznie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Sylwester Wojtyna   

 


