
UCHWAŁA NR CLXIX/3437/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do programu "Ogólnopolska Karła Seniora"

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016r. poz. 486, z późno zm.) oraz art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późno zm.) - Zarząd Województwa
Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się przystąpienie województwa lubelskiego do programu "Ogólnopolska
Karta Seniora".

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć program "Ogólnopolska Karta Seniora", której

organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków;

2) Karcie - należy przez to rozumieć Ogólnopolską Kartę Seniora;
3) Seniorze - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60 lat;
4) Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w programie oferujący

system ulg dla seniorów po podpisaniu porozumienia ze Stowarzyszeniem MANKO.

§ 3. Celem wprowadzenia "Ogólnopolskiej Karty Seniora" jest:
1) umożliwienie seniorom zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego korzystanie

z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO na terenie
całego kraju;

2) promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego;
3) uzyskanie dobrostanu fizycznego i psychicznego dzięki korzystaniu z tańszych

zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających oferowanych przez Partnerów
programu;

4) wzmacnianie kondycji finansowej gospodarstwa seniora.

§ 4. Środki finansowe niezbędne do realizacji programu wydatkowane są z budżetu
województwa lubelskiego.

§ 5. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie.

2. Upoważnia się Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
do przygotowania i wprowadzenia zasad realizacji Programu w tym m.in. podpisywania
porozumień z innymi podmiotami, wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania
i korzystania z "Ogólnopolskiej Karty Seniora", wniosku o wydanie karty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


