
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... .... r.

w sprawie przyjęcia Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Przyjąć Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia....................2019 r.

Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”

Wstęp

Udział osób starszych w społeczeństwie Polski, podobnie jak w innych krajach europejskich, systematycznie 
rośnie, co jest związane z wydłużaniem się czasu trwania ludzkiego życia oraz niskim poziomem dzietności. 
Proces starzenia się społeczeństwa dotyczy także Bielska-Białej, na co wskazują dane demograficzne.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców Miasta Bielska-Białej w 2018 roku 
(stan na 31.12.2018 r.) wynosiła 171.259, w tym 35.332 osób było w wieku 65 lat i więcej, co stanowi 21% 
ogółu mieszkańców. W porównaniu z wcześniejszymi latami nastąpił wzrost zarówno liczby osób w wieku 
65 lat i więcej, jak i udział tej grupy ludności w populacji Bielska-Białej. Na koniec 2007 roku ludność Bielska-
Białej wynosiła 175.690, w tym 25.187 osób było w wieku 65 lat i więcej, co stanowiło 14%. W 2015 roku 
ludność tej grupy wiekowej wynosiła 18% populacji Bielska-Białej, w 2016 roku 19%, a w 2017 roku - 20%. 
Prognoza ludności do 2050 roku przewiduje utrzymanie się tej tendencji – osoby w wieku 65 lat i więcej 
w 2050 roku będą stanowiły 34% ludności Bielska-Białej.

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem nieuchronnym, które stanowi wyzwanie dla 
polityki społecznej. Osoby starsze spotykają się z różnymi problemami, takimi jak: pogarszający się stan 
zdrowia, ograniczenie sprawności, problemy emocjonalne, poczucie osamotnienia, pogorszenie sytuacji 
materialnej. Problemy te mogą pociągać za sobą ograniczenie aktywności, narastającą izolację i wykluczenie 
społeczne, co obniża jakość życia.

Aby zapobiec niekorzystnym zjawiskom związanym z procesem starzenia się społeczeństwa, konieczna jest 
realizacja działań aktywizujących, których celem będzie zapewnienie osobom starszym jak najdłuższego 
pozostawania we własnym domu i środowisku oraz jak najdłuższego samodzielnego funkcjonowania 
w sprawności umożliwiającej prowadzenie aktywnego i niezależnego życia.

Program „Miejsce przyjazne dla seniorów” jest programem wsparcia dla osób starszych. Program 
adresowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami Miasta Bielska-Białej. Założeniem 
Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz wspieranie różnorodnych 
form aktywności seniorów, poprzez zwiększenie im dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji, edukacji 
i innych usług. Osoby uczestniczące w Programie będą mogły skorzystać z oferty specjalnych ulg, zwolnień 
i preferencji przygotowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Bielska-Białej i innych Partnerów 
Programu.

Użyte w Programie „Miejsce przyjazne dla seniorów” określenia oznaczają:

1. Program – Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”;

2. Organizator – Miasto Bielsko-Biała;

3. Senior – osoba starsza, która ukończyła 65 rok życia i jest mieszkańcem Miasta Bielska-Białej;

4. Karta – „Karta Senior+” wydawana w ramach Programu, upoważnia Seniora do korzystania z systemu 
ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu;

5. Partner Programu – instytucja, przedsiębiorca i inny podmiot, który przystąpił do Programu i na 
podstawie umowy podpisanej z Organizatorem świadczy swoje usługi na preferencyjnych warunkach dla 
Seniorów posiadających Kartę.

I. Cel i sposób realizacji Programu

1. Celem Programu jest wspieranie różnych form aktywności osób starszych, poprzez zwiększenie im 
dostępności do usług w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji i innych.

2. Cel Programu realizowany będzie poprzez:
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1) wprowadzenie, koordynację i promocję systemu ulg, zwolnień i preferencji zaoferowanych przez:

A.   Jednostki organizacyjne Miasta Bielska-Białej, tj.:

a) Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej:

- zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem jest Bielskie Centrum 
Kultury w Bielsku-Białej.

b) Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej:

- bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej.

c) Teatr Polski w Bielsku-Białej:

- bilet ulgowy w cenie 45,00 zł na spektakle specjalne na Dużej Scenie;

- bilet ulgowy w cenie 35,00 zł na spektakle zwykłe na Dużej Scenie;

- bilet ulgowy w cenie 20,00 zł na spektakle na Małej Scenie.

d) Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej:

- zniżka w wysokości 5,00 zł na każde przedstawienie – z wyjątkiem prezentacji w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

e) Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej:

- zniżka w wysokości 20% na zajęcia kulturalne, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury 
w Bielsku-Białej – z wyjątkiem zajęć komercyjnych, z których dochód stanowi procent (określony umową) 
wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia oraz z wyjątkiem zajęć indywidualnych;

- zniżka w wysokości 5,00 zł od ceny biletu na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury 
w Bielsku-Białej.

f) Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej:

- bilet w cenie 5,00 zł/godz. z dopłatą 10 gr za każdą rozpoczętą minutę za korzystanie z Krytej Pływalni 
„Troclik” od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 9.00;

- zniżka w wysokości 2,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Start”;

- zniżka w wysokości 1,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Panorama”.

B.   Inne podmioty prowadzące działalność z zakresu kultury, sportu i rekreacji, w tym spółki prawa 
handlowego, w których Miasto Bielsko-Biała posiada akcje lub udziały i które przystąpią do Programu;

C.   Podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Bielska-Białej, które 
przystąpią do Programu;

D.   Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy przystąpią do Programu.

2) promocję specjalnych ulg, zwolnień i preferencji skierowanych do Seniorów, m.in. poprzez 
umieszczanie na stronie internetowej www.seniorzybielsko.pl informacji o rodzajach ulg i uprawnień 
oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu, jak również promocję Programu, m.in. poprzez 
umieszczenie informacji o Programie i logotypu Programu na stronach internetowych Partnerów Programu.

II. „Karta Senior+”

1. Potwierdzeniem uprawnień Seniora do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń 
oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu będzie imienna Karta.

2. Wydawanie Karty odbywać się będzie nieodpłatnie, bezterminowo i na wniosek Seniora.

3. Szczegółowe warunki wydawania Karty, korzystania z Karty oraz jej wzór określone zostaną 
w Regulaminie Programu.

III. Realizatorzy Programu

1. Koordynatorem Programu będzie Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

2. Realizatorami Programu będą:
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1) Urząd Miejski w Bielsku-Białej,

2) jednostki organizacyjne Miasta Bielska-Białej,

3) Partnerzy Programu.

IV. Finansowanie Programu

Program będzie finansowany ze środków własnych Miasta Bielska-Białej.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu określi Prezydent Miasta Bielska-Białej w drodze zarządzenia, w terminie do 
trzech miesięcy od wejścia w życie Uchwały.

2. Program będzie podlegać monitorowaniu i ewaluacji. Miernikami Programu będą w szczególności: 
liczba wydanych Kart i liczba Partnerów.

3. Wszelkie zmiany Programu nie stanowią przesłanki do wniesienia odwołania przez użytkownika Karty.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”.

W Bielsku-Białej, podobnie jak w Polsce i innych krajach europejskich, obserwowane jest zjawisko
starzenia się ludności. Dane demograficzne wskazują, że w ostatnich latach systematycznie wzrastał udział
osób starszych w populacji Bielska-Białej. W 2018 roku liczba mieszkańców Bielska-Białej wynosiła 171.259,
w tym 35.332 osób było w wieku 65 lat i więcej, co stanowi 21% ogółu ludności Bielska-Białej. W 2007 roku
odsetek ten kształtował się na poziomie 14%.

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem nieuchronnym, stawiającym przed
administracją samorządową nowe zadania, mające na celu wsparcie i aktywizację seniorów.

Program „Miejsce przyjazne dla seniorów” adresowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia i są
mieszkańcami Bielska-Białej. Program jest propozycją dodatkowego wsparcia dla seniorów. Zakłada
zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie różnych form aktywności seniorów, m.in.
kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej. Przystępując do Programu, seniorzy otrzymają imienną „Kartę Senior+”,
która upoważni ich do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień i preferencji, przygotowanej przez
miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do Programu.
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