
UCHWAŁA NR LXV/804/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego "Gorzowska Karta Mieszkańca"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 j.t.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3a i 4 
i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017.1769 j.t. ze 
zm.), Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego Program osłonowy 
„Gorzowska Karta Mieszkańca”, zwany dalej Programem.

2. Program jest elementem polityki społecznej i promocyjnej Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego.

3. Celem Programu jest:

1) poprawa warunków życia mieszkańców;

2) promowanie korzystania ze środków komunikacji miejskiej, co ma wpływ na poprawę 
stanu środowiska naturalnego;

3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej;

4) zwiększenie dostępności i zachęcenie do udziału w miejskich wydarzeniach  
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;

5) wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez możliwość ich reklamowania w zamian za 
oferowane na rzecz mieszkańców rabaty;

6) zachęcenie do osiedlania się w mieście.

§ 2. 1. W ramach Programu tworzy się system zniżek, ulg i uprawnień.

2. System, o którym mowa w ust. 1, realizuje Miasto Gorzów Wielkopolski oraz partnerzy 
Programu.

3. Partnerzy przystępują do Programu na podstawie porozumień zawieranych z Miastem 
Gorzowem  Wielkopolskim.

§ 3. Program realizowany jest w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,

2) oświata i wychowanie,

3) sport,

4) rekreacja,

5) ochrona zdrowia,

6) kultura,

7) gastronomia i usługi.

§ 4. 1. Do korzystania z Programu uprawnione są osoby, które:

1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla 
osoby zamieszkałej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ze wskazaniem 
Gorzowa Wielkopolskiego jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy 
osoby te osiągają dochód.
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2) rozliczają w Mieście Gorzowie Wielkopolskim podatek rolny z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego,

3) są beneficjentami programu Gorzowska Karta Seniora, na podstawie posiadanej przez 
nich karty,

2. Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci własne osób, o których mowa 
w ust.1 oraz dzieci pozostające pod ich opieką prawną do ukończenia przez nie 18 roku 
życia lub kontynuujące naukę – do 25 roku życia, a także dzieci przebywające w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta.

§ 5. 1. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek, ulg i uprawnień objętych 
Programem jest Gorzowska Karta Mieszkańca, zwana dalej Kartą.

2. Emitentem Karty jest Miasto Gorzów Wielkopolski.

3. Karta jest dokumentem imiennym i wydawana jest bezpłatnie. W przypadku utraty lub 
zniszczenia Karty może być wydany jej duplikat.

§ 6. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ustali w drodze zarządzenia:

1) logo Programu i wzór Karty,

2) wzór wniosku o wydanie Karty, zasady jej wydawania i regulamin korzystania z Karty,

3) wzór deklaracji przystąpienia do Programu i wzór porozumienia zawieranego przez  
Miasto z partnerem Programu.

§ 7. Katalog zniżek, ulg i uprawnień objętych Programem zostanie określony 
zarządzeniami Prezydenta Miasta lub uchwałami Rady Miasta.

§ 8. Uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Sebastian Pieńkowski
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