
 

UCHWAŁA Nr 497 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) w związku 

z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 930, ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Program Konińska Karta Seniora w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

            Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 497 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora. 

 

Proces starzenia się społeczeństwa, w szybkim tempie postępujący w całej Polsce, ma 

również swoje odbicie w strukturze mieszkańców Konina. Seniorzy stanowią poważną i coraz 

większą część miejskiej społeczności, której często sytuacja materialna nie pozwala na 

ponoszenie kosztów związanych z różnego typu aktywnością życiową i zaspokajaniem 

swoich potrzeb na określonym poziomie. Program Konińska Karta Seniora - jako element 

polityki społecznej Miasta Konina - jest adresowany do mieszkańców miasta, którzy 

ukończyli 60 rok życia, a zwłaszcza do tych, którzy wraz z dniem przejścia na emeryturę 

zmienili lub ograniczyli własną aktywność. Według szacunków z minionego roku – 

w Koninie mieszka ok. 18 tys. osób starszych powyżej 60 roku życia.  

Program Konińska Karta Seniora ma za zadanie wpłynąć na poprawę jakości życia, 

integrację środowisk senioralnych naszego miasta. Przede wszystkim ma zachęcić osoby 

starsze do aktywności na miarę ich potrzeb i możliwości, do uczestnictwa w życiu 

społecznym. Uchwalenie tego Programu jest od pierwszej kadencji jednym z głównych 

kierunków działań Konińskiej Rady Seniorów, która z wielką kreatywnością i energią wspiera 

nie tylko konstruowanie założeń Programu, ale również uczestniczy w przygotowaniach do 

wypełniania ich konkretną treścią.  

Poprzez wyrażenie chęci uczestnictwa w Programie, każdy koniński senior będzie 

miał możliwość skorzystania ze specjalnych ulg, preferencji i propozycji oferowanych tej 

grupie wiekowej przez Partnerów (firmy i instytucje), którzy zadeklarują swój udział w 

Programie. Posiadacz Konińskiej Karty Seniora mógłby korzystać z ofert m. in. w zakresie 

edukacji i szkolenia, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu, turystyki i wypoczynku, gastronomii 

oraz innych usług. 

    Wprowadzenie i funkcjonowanie Konińskiej Karty Seniora jest uznaniem godnego 

miejsca seniorów w społeczeństwie i wyrazem szacunku wobec nich.  

Mając na uwadze sukces podobnego w założeniach Programu Konińska Karta 

Rodziny 3+, należy przyjąć, że uchwalenie niniejszego projektu jest jak najbardziej zasadne 

i wywrze pozytywny skutek społeczny.   

Warto dodać, że Konińska Karta Seniora jest też realizacją zadania zapisanego 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Mieszkańców Konina na lata 2015 – 

2025. 

 

 
 

        Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

                     /-/Wiesław Steinke  

 

 

 


