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UCHWAŁA NR 635/VI/47/2014
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu „Konstancińska Karta Mieszkańca”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2w związku z art.7 ust.1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
uchwała co następuje:

1. W celu ułatwienia korzystania mieszkańcom Gminy z infrastruktury kulturalnej, oświatowej,
sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, zdrowotnej i innych usług, przyjmuje Program „Konstancińska
Karta Mieszkańca” zwany dalej Programem, który stanowi załącznik do Uchwały i jest jej integralną
częścią.

2. Program skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

* 3. Burmistrz Gminy określi w formie Zarządzenia Regulamin „Konstancińskiej Karty Mieszkańca”.

* 4. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jezioma.

* 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik do Uchwały Nr 635/VI/47/2014

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 10 września 2014 r.

Program „Konstancińska Karta Mieszkańca”

Program jest wyrazem troski samorządu o zachęcanie i ułatwianie mieszkańcom Gminy dostępu do
oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz korzystania z lokalnej bazy usługowej, poprzez

wdrażanie systemu łoj alnościowego.

1. Program kierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Przystąpienie do Programujest dobrowolne i odbywa się na wniosek zainteresowanego.

3. Karta wydawanajest na podstawie złożonego wniosku.

4. Uczestnicy Programu będą uprawnieni do korzystania z usług świadczonych przez Gminne
(„ jednostki organizacyjne:

a. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 10 % zniżki za udział w odpłatnych zajęciach i imprezach
sportowych,

b. Konstanciński Dom Kultury - 10 % zniżki za udział w odpłatnych zajęciach i imprezach
kulturalnych,

c.Gminny Żłobek - 10 % zniżki z wyłączeniem opłat za wyżywienie.

5. Przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej:

a. prowadzonej przez ZTM Warszawa — ulga na zasadach określonych w systemie „Warszawa +„

b. prowadzonej dJa systemu wewnętrznej komunikacji mikrobusowej „L” — ulga w wysokości 10%.

6. Program stwarza możliwość przystąpienia do niego podmiotom (usługodawcom i handlowcom),
innym niż wymienieni w pkt 4-5, którzy zaproponują preferencyjne warunki korzystania z ich oferty, na
zasadach określonych w porozumieniu z Gminą.

7. Informacje o podmiotach, które przystąpiły do Programu wraz z ofertą objętą preferencyjnymi

C
warunkami publikowane będą na stronie internetowej Gminy, a punkty usługowe i handlowe podmiotów
uczestniczących w Programie oznakowane będą logo Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

8. Ulgi wynikające z programu „Konstancińska Karta Mieszkańca” nie sumują się z ulgami z innych
programów gminnych.
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Uzasadnienie

Do uchwały Nr 635/VI/47/20M Rady Miejskiej Konstancin-Jeziornaz dnia O września 20Ł4 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Konstaricińska Karta Mieszkańca”.

Intencją podjęcia Uchwały jest zachęcenie mieszkańców Gminy Konstaricin-Jeziorna do korzystania
z bazy usługowej będącej własnością Gminy oraz przedsiębiorców, którzy zadeklarują chęć udziału
w Programie. Udział mieszkańców w Programie winien przyczynić się do większego uczestnictwa
w społecznym życiu Gminy oraz zaktywizować środowiska gospodarcze do większej podaży usług,
a także do zwiększenia wpływów Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.
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