Uchwała nr VIII/79/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Gminna Karta” na lata 2015-2016

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2013 poz. 594 z późn.zm.) w związku z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się do realizacji program „Gminna Karta” na lata 2015-2016, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr VIII/79/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Program „Gminna Karta” na lata 2015-2016
1. Wprowadzenie
Program „Gminna Karta” na lata 2015-2016 obejmuje zadania wykraczające poza obligatoryjną
działalność samorządu – tworząc pakiet działań prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
ulg, zniżek służących tworzeniu przyjaznego środowiska dla osób przebywających i zamieszkałych
na terenie gminy.
2. Cele programu
Program ma na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury społecznej oferowanych przez jednostki
organizacyjne Gminy Pokój oraz wprowadzenie specjalnego katalogu ulg i zniżek oferowanych
przez jednostki organizacyjne Gminy Pokój, a także inne instytucje, organizacje i przedsiębiorców
wyrażających chęć przystąpienia do Programu.
3. Zadania programu
Kreowanie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju to przede wszystkim świadome
kształtowanie infrastruktury społecznej Gminy Pokój, co wiąże się ze zwiększeniem dostępności do
infrastruktury społecznej znajdującej się na terenie gminy. Bardzo ważnym elementem w tym
zakresie jest wprowadzenie ulg i zniżek dla osób wymagających pomocy i wsparcia, aby stały się
pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego.
4. Zasady wdrażania Programu
Program określa kierunki prowadzonej polityki w zakresie działań prospołecznych na lata 20152016.
W związku z powyższym wprowadzona zostanie „Gminna Karta” potwierdzająca uprawnienia do
otrzymania określonych ulg i zniżek w dostępie do infrastruktury społecznej.
Wójt Gminy Pokój ustali w drodze zarządzenia wzór „Gminnej Karty”, regulamin Karty, wzór
wniosku o wydanie Karty.
5. Finansowanie Programu
Środki na realizację niniejszego Programu pochodzić będą:
1) z budżetu Gminy Pokój,
2) z innych źródeł.
6. Realizatorzy Programu
Realizatorem Programu jest Urząd Gminy Pokój.
7. Monitorowanie realizacji Programu
Koordynację realizacji zadań Programu „Gminna Karta” na lata 2015-2016 prowadzić będzie Urząd
Gminy Pokój.

