
Strona 1

UCHWAŁA NR XLV/987/2014 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

w sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice Programu „Gliwicki Senior 60+ i 75+” 

(tekst ujednolicony wynikający z rozstrzygnięcia nadzorczego  NR NPII.4131.1.361.2014 z dnia 
30.09.2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały w rozdziale II i III załącznika nr 1 do uchwały 

oraz uchwał: nr XXXVII/809/2018 z dnia 19.04.2018 r., nr XIV/262/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U.2013.594 z późn. zm.) w związku z  art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia  
12 marca 2004r (t.j. Dz. U. 2013.182 ) na wniosek Prezydenta Miasta i grupy radnych 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje 

§ 1.1. Wprowadza się Program „Gliwicki Senior 60+ i 75+” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały. 

2. Program „Gliwicki Senior 60+ i 75+” realizowany będzie od dnia 1 września 2014 roku i ma 
charakter otwarty. 

§ 2. Cele Programu „Gliwicki Senior 60+ i 75+” realizowane będą poprzez: 

 wprowadzenie zniżek dla seniorów udzielanych przez jednostki organizacyjne Miasta 
Gliwice,  

 wprowadzenie zniżek dla seniorów udzielanych przez inne podmioty oraz przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą, 

 promocję programu w mediach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/987/2014 
                                                                                                                                                       Rady Miasta Gliwie z dnia 21 sierpnia 2014 r. 
 
 

„Gliwicki Senior 60+ i 75+” 

I.  Cel i odbiorcy programu  

„Gliwicki Senior 60+ i 75+” dedykowany jest seniorom. Senior to osoba, która ukończyła 60 lat  
i zamieszkuje na terenie Miasta Gliwice. 

Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez 
zwiększenie dostępności do dóbr kultury, obiektów sportowych oraz innych placówek deklarujących 
zniżki dla tej grupy mieszkańców Gliwic. 

II. (uchylony) 

III. (uchylony) 

IV. Partnerstwo 

1. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień z podmiotami prowadzącymi działalność 
gospodarczą oraz innymi podmiotami w sprawie przyznania ulg, rabatów i zniżek. 

2. Katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Gliwice i na bieżąco 
aktualizowany. 

V.    Zasady uczestnictwa  

Zasady uczestnictwa w Programie „Gliwicki Senior 60+ i 75+” zostaną określone w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta po przyjęciu programu uchwałą Rady Miasta Gliwice. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


