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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora" 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2022 poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora" na lata 2023 - 2027, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

PROGRAM 
„GMINA GŁUCHOŁAZY PRZYJAZNA DLA SENIORA" 

 „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” to program działań na rzecz wsparcia osób mieszkających 
w gminie Głuchołazy, które ukończyły 65 lat, mający na celu promowanie aktywności społecznej i poprawę 
jakości życia seniorów oraz zachęcanie ich do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu, jak również 
umożliwienie im rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Program ma również na celu: 

- tworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych 

przy wykorzystaniu infrastruktury społecznej, 

- rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, 

- zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na  rzecz 
samopomocy i samoorganizacji, 

- rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokajanie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, 
w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności. 

 Podtrzymywaniem więzi społecznych, komunikacji i edukacji wśród seniorów w Gminie 
Głuchołazy zajmowały się i zajmują nadal: 

- Związek Emerytów i Rencistów, 

- Stowarzyszenie na rzecz Uniwersytetu III wieku im. Marii Bilwin, 

- Głuchołaskie Centrum Wolontariatu, Kluby Seniora, Stowarzyszenie Dobroczynne, Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi", Miejska Rada Seniorów. 

Inspiracją do stworzenia gminnego programu na rzecz aktywności osób starszych była publiczna 
identyfikacja problemów osób wynikająca z analizy procesów społecznych i demograficznych 
zachodzących w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem naszej Gminy. 

Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących 
zaangażowaniu seniorów. Ponadto uwzględnia udział jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz 
firm prywatnych, a także publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w  działaniach 
służących na rzecz poprawy jakości życia i aktywności seniorów. 

Gmina Głuchołazy poprzez Program chce promować te sfery aktywności seniorów, które są 
szczególnie istotne dla osób w wieku 65+, tj. samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie 
wiedzy i umiejętności, aktywność kulturalną, wypełnianie wolnego czasu, utrzymywanie więzi 
towarzyskich, stymulacje psychiczne i fizyczne, ponieważ wpływają one na aktywność społeczną 
seniorów. 

Programem objęte są działania długofalowe (program funkcjonuje już 10 lat). Tylko takie 
kompleksowe działania, długookresowe mają szansę przynieść trwałe efekty dla sytuacji społecznej osób 
starszych. 

Zadania Programu realizowane są poprzez: 

- stosowanie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających większy dostęp do oferty 
przygotowanej przez instytucje kultury i sportu (zastosowanie ulg -50% związanych z odpłatnością za 
zajęcia/biletowane wejścia/imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne organizowane przez i w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury na terenie Gminy Głuchołazy), 

- organizowanie ogólnodostępnych imprez społecznych i kulturalnych umożliwiający aktywny wypoczynek, 
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- umożliwienie kontaktu z radcą prawnym w określone dni w Centrum Wolontariatu w celu udzielenia 
wsparcia i pomocy prawnej. 

W programie uczestniczą jednostki organizacyjne Gminy: 

- Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 

Do udziału w Programie zaproszono również inne jednostki i przedsiębiorstwa prywatne niepowiązane 
z samorządem, które wyraziły chęć włączenia się do przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy prywatni oferują 
procentowe zniżki przy zakupie asortymentu lub od ceny świadczonych usług. 

Uczestnictwo w programie umożliwia Seniorom korzystanie z wielu ulg i zniżek oferowanych przez 
instytucje gminne oraz podmioty, które zdecydowały się bądź zdecydują się przystąpić do Programu. 
Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” jest koordynowany przez Wydział Wspierania 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, a środki 
niezbędne na jego prowadzenie oraz realizację celów programu pokrywane są z budżetu Gminy. Jedynym 
warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie imiennej karty - Gmina Głuchołazy przyjazna dla 
Seniora, okazywanej przez zainteresowaną osobę wraz z dowodem tożsamości. Wzór karty, regulamin 
i zasady korzystania z niej określone zostaną  odrębnym zarządzeniem Burmistrza. 
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UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XXVI/257/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. 
został po raz pierwszy przyjęty Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” na lata 
2013-2014. Jego kontynuacją były Programy „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” na 
lata 2015-2016 oraz 2017-2018 i 2019-2020 a także 2021-2022. Doświadczeniem poprzednich 
Programów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem osób starszych, został 
przygotowany Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”  na lata 2023-2027.  

 
  Zauważyć można, iż kolejne pokolenia żyją coraz dłużej, konieczne staje się więc 

podejmowanie takich działań, które przyczynią się do tego, by okres „jesieni zycia” był 
czasem, 
w którym seniorzy mogą jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, satysfakcjonującymi 
kontaktami społecznymi, także poza własną rodziną i możliwie długo zachować niezależność 
psychiczną, fizyczną i społeczną. 

 Konieczna jest również dbałość o to, by utrwalać znaczenie starszych mieszkańców gminy 
Głuchołazy i ich miejsce w społecznej hierarchii. Dlatego też, przygotowany został kolejny 
Program dla Seniorów, aby mogli korzystać z oferowanych zniżek, ulg czy uprawnień oraz 
w minimalnym chociaż stopniu mogli wzmocnić swoją kondycję finansową oraz poprawić 
warunki ich życia. 

 
Od początku trwania aktualnego Programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”, 

czyli od stycznia 2019 r. zostało wydanych 223 karty dla uczestników niniejszego Programu 
(stan na 30 września 2022 r.) 

  
  Oprócz jednostek organizacyjnych gminy Głuchołazy do udziału w przedmiotowym 

Programie zaproszono również inne jednostki i przedsiębiorstwa prywatne niepowiązane 
z samorządem, które wyraziły chęć włączenia się do przedsięwzięć. Obecnie mamy 27 
podmiotów, które zadeklarowały udział w Programie i oferują zniżki i rabaty dla posiadaczy 
karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”. Lista tych podmiotów jest udostępniona na 
stronie internetowej Gminy Głuchołazy i jest na bieżąco aktualizowana. 
 

  Koszty jakie Gmina Głuchołazy poniosła w okresie realizacji Programu „Gmina 
Głuchołazy przyjazna dla Seniora” w latach 2021-2022 to głównie koszty korzystania osób 
starszych z imprez  organizowanych w i przez Centrum Kultury w Głuchołazach – jest to 
kwota podana dla obu programów (Rodzina+, Senior): 1750,00 zł. 

 Gmina Głuchołazy partycypuje również w kosztach uczestnictwa w imprezach sportowych, 
kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
głównie lodowisko i kąpielisko (ulgi do biletów- 50% ceny biletu wstępu) – i jest to również 
kwota podana dla obu programów (Rodzina+, Senior): 18 933 zł. 
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