PROJEKT
UCHWAŁA NR ………/12
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia ………. 2012 r.
w sprawie zwiększenia milanowskim seniorom dostępu do usług realizowanych przez Miasto
Milanówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala,
co następuje:
§1
W celu zapewnienia milanowskim seniorom większego dostępu do usług realizowanych przez Miasto
Milanówek na rzecz mieszkańców, wprowadza się następujące ulgi i zwolnienia:
1) ułatwienie milanowskim seniorom dostępu do oferty Milanowskiego Centrum Kultury poprzez
stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów,
2) umożliwienie aktywnego wypoczynku poprzez zapewnienie milanowskim seniorom
bezpłatnego korzystania z kąpieliska miejskiego,
3) umożliwienie milanowskim seniorom korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o milanowskich seniorach – należy przez to rozumieć osoby
zamieszkujące na terenie Miasta Milanówka, które ukończyły 65 lat życia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Maria Sobczak

UZASADNIENIE
Ponad 2 600 mieszkańców Milanówka to osoby w wieku 65 lat i starsze, co stanowi 17% całej
milanowskiej społeczności. Osoby starsze stanowią coraz większą grupę społeczną, dysponując
jednocześnie nadal relatywnie niskimi dochodami. Obserwując tę tendencję Rada Miasta Milanówka
prowadzi długofalowe działania na rzecz seniorów, będące przejawem zaangażowania w ich problemy.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu aktywizację ludzi starszych zamieszkujących na terenie
Miasta Milanówka, zapewnienie im pełniejszego uczestniczenia w życiu Miasta i integrację z całą
społecznością.
Wprowadzenie ulg dla seniorów jest krokiem mającym na celu zapewnienie osobom starszym
pełniejszego uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym miasta oraz wspieranie różnych form
rekreacji i odpoczynku.
Szacuje się, że wprowadzenie ulg dla milanowskich seniorów obciąży budżet miasta
w bieżącym roku na kwotę ok. 2.500 zł, a w kolejnych latach na kwotę ok. 11.400 zł rocznie
(dofinansowanie komunikacji miejskiej – ok. 7.200 zł, dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy
kulturalne organizowane przez MCK i dofinansowanie do karnetów na zajęcia z gimnastyki na
kręgosłup – ok. 4.100 zł, dofinansowanie bezpłatnego wejścia na kąpielisko miejskie – ok. 100 zł).
Projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Milanówka, których
działalność statutowa dotyczy spraw objętych projektem uchwały, zgodnie ze szczegółowym sposobem
konsultowania aktów prawa miejscowego przyjętym Uchwałą Nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa
miejscowego.
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