
            

UCHWAŁA 11/III/17 

RADY SENIORÓW MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie przystąpienia przez Miasto Milanówek do programu „ Ogólnopolskiej Kart Seniora” 

 Na podstawie § 4 pkt 6, § 5 pkt 4 i 7 oraz § 20 Statutu Rady Seniorów stanowiącego załącznik 

Nr 1 do Uchwały Nr 114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dn. 22.12.2015 r. w sprawie utworzenia 

Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej statutu, Rada Seniorów Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

W wyniku głosowania jawnego, Rada Seniorów Miasta Milanówka wnioskuje o przystąpienie Miasta 

Milanówka do programu „Ogólnopolskiej Karty Seniora” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

      § 3. 

Uzasadnienie uchwały w załączeniu. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Seniorów Miasta Milanówka 

/-/ 

Małgorzata Strzałkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik do Uchwały 11/III/17 

UZASADNIENIE 

Wnioskowanie przez Radę Seniorów o przystąpienie Miasta Milanówka do programu 

„Ogólnopolskiej Karty Seniora”, która jest ważna w całej Polsce, a także w naszym mieście – 

lokalnie, ma na celu aktywizację seniorów oraz umożliwienie osobom, które ukończyły 60 lat 

do korzystania z ulg oferowanych przez uczestniczących w programie Partnerów. 

„Ogólnopolska Karta Seniora” jest bezpłatna i wydawania na czas nieokreślony. Partnerem 

„Ogólnopolskiej Karty Seniora” (lokalnej) może zostać każdy podmiot ( organizacja, instytucja, 

przedsiębiorstwo), które przygotuje lub dostosuje już istniejącą ofertę dla Seniorów. 

Oferta ta może dotyczyć: zniżki na usługi/produkty, bezpłatnych wejść, usług na 

wybrane produkty/usługi, innych promocji. 

„Ogólnopolską Kartę Seniora” honoruje już w Polsce ponad 400 instytucji, np.: centra lecznicze, 

biura podróży, sanatoria, hotele, kawiarnie itp. Dzięki Karcie seniorzy będą mogli korzystać 

z rozmaitych zniżek o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, sportowym, 

rekreacyjnym oraz turystycznym na terenie zarówno Milanówka jak i całej Polski. 

Mając na uwadze powyższe prosimy o podjęcie w trybie pilnym działań zmierzających 

do udziału seniorów z Milanówka w wymienionym projekcie jeszcze przed rozpoczynającym się 

okresem wyjazdów turystycznych, wypoczynkowych i zdrowotnych. 

 

Przewodnicząca 

Rady Seniorów Miasta Milanówka 

/-/ 

Małgorzata Strzałkowska 

 


