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Jan Węglorz
dnia 17 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIX/347/20
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad udzielenia pieniężnego "Bon Seniora"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz.713 i poz. 1378) w związku z art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 730), Rada Miejska w Międzyzdrojach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Osobie zamieszkałej na terenie Gminy Międzyzdroje, posiadającej Międzyzdrojską Kartę
Mieszkańca i kończącej w 2021 roku co najmniej 65 lat, zwanej dalej osobą uprawnioną, przyznaje się
świadczenie pieniężne „Bon Seniora”, stanowiące świadczenie rodzinne.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) w dniu złożenia wniosku jest posiadaczem ważnej, imiennej Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca;
2) w roku 2021 ukończyła 65 lub więcej lat.
§ 2. Świadczenie pieniężne „Bon Seniora” przyznaje się osobie uprawnionej, wskazanej w § 2 ust. 2,
z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz zdrowotne, w tym na zakup leków.
§ 3. Świadczenie „Bon Seniora” wypłacane jest jednorazowo w wysokości 150,00 zł.
§ 4. 1. Ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” następuje odpowiednio na wniosek
osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały, w terminie od
01.05.2021 r. do 30.09.2021 r.
3. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po upływie terminu określonego w ust. 2, świadczenie
nie przysługuje.
4. Stwierdzenie uprawnienia do otrzymania świadczenia nastąpi na podstawie weryfikacji daty urodzenia
oraz posiadania ważnej, imiennej Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, potwierdzonej w rejestrze wydanych
kart dla mieszkańców gminy, spełniających kryteria wynikające z właściwej uchwały Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach.
5. Przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej, składający wniosek w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej
całkowicie, obowiązany jest przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis prawomocnego orzeczenia
sądu o wyznaczeniu opiekuna prawnego.
6. W przypadku wątpliwości, co do ustaleń, o których mowa w ust. 4, organ może wezwać wnioskodawcę
do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
7. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub nieudokumentowania posiadania
ważnej, imiennej Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, organ wzywa pisemnie osobę uprawnioną albo jej
przedstawiciela ustawowego do uzupełnienia braków we wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
7 dni, licząc od dnia dostarczenia wezwania. Niezastosowanie się do wezwania lub złożenie wniosku po
wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
§ 5. Przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. §
6. 1. Świadczenie pieniężne wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez osobę
uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego.
2. W przypadku niewskazania we wniosku rachunku bankowego przez osobę uprawnioną albo jej
przedstawiciela ustawowego, wypłata świadczenia nastąpi przekazem pocztowym.
3. Wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia pozytywnej weryfikacji uprawnień
do świadczenia.
§ 7. 1. Świadczenie pieniężne „Bon Seniora” finansowane jest z budżetu Gminy Międzyzdroje.
2. Realizatorem świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” jest Burmistrz Międzyzdrojów.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Węglorz
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/347/20
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2020 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO „BON SENIORA”
Część I wniosku (wypełnia wnioskodawca) ¹:
1. Dane osoby składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą"
Nazwisko:
PESEL

Imię:
Data urodzenia
Numer domu/mieszkania

Miejscowość
Kontakt: numer telefonu
Numer Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca
2. Wnoszę o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” i oświadczam, że w dniu złożenia wniosku
posiadam kartę pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca o numerze……………………, wydanej w dniu
……………………………..
3. Proszę o wpłatę świadczenia:
□ na rachunek bankowy (numer rachunku 26 cyfr) ……………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………...
Lub w kasie Urzędu Miejskiego………………………………..
Międzyzdroje, dnia ….............. (czytelny podpis wnioskodawcy) …………………………………..
Pouczenie:
1 Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.
2 Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.
3 Dokumentami potwierdzającymi fakt uprawnienia do świadczenia będzie okazanie plastikowej karty
Programu Międzyzdrojska Karta Mieszkańca
Część II wniosku (wypełnia osoba przyjmująca wniosek):
1. Weryfikacja daty urodzenia:
spełnia □ / nie spełnia □
2. Weryfikacja adresu zamieszkania:
spełnia □ / nie spełnia □
3. Prawomocne orzeczenie sądu o wyznaczeniu opiekuna prawnego (gdy wniosek dotyczy osoby mającej
przedstawiciela ustawowego): przedłożono □ / nie przedłożono □
4. Weryfikacja posiadania Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca - numer karty……wydanej w dniu ……
5. Do wniosku dołączono: ...........................................................................................................
Międzyzdroje, dnia ………………….............
(czytelny podpis osoby weryfikującej wniosek) ……………………………………………………
Część III wniosku (wypełnia osoba rozpatrująca wniosek):
Rozstrzygnięcie o świadczeniu pieniężnym „Bon Seniora”:
zweryfikowano □ i przyznano □ / nie przyznano □
Międzyzdroje, dnia …………………..............
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podpis i pieczęć osoby rozpatrującej wniosek) …….………………………...………
Przyznaję świadczenie w wysokości ….....(słownie;……………………………………)
Data …………………
………………………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do rozstrzygnięcia o świadczeniu pieniężnym)
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE
Uchwała wpisuje się w założenia polityki senioralnej na lata 2019 – 2022, wynikającej z przepisów
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), postanowień zawartych
w uchwale nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka
społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ (M.
P. z 2018r. poz. 1169) oraz uchwały nr X/103/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca . Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 28.06.2019 r. poz. 3552).
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o osobach starszych, polityka senioralna to ogół działań organów
administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące
warunki godnego i zdrowego starzenia się. Rozumiana jest szeroko, jako ogół działań, w okresie całego
życia człowieka, prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej,
jak i społecznej, oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych. Problem
starzejącego się społeczeństwa jest jednym z ważnych tematów zawartych także w populacji mieszkańców
Międzyzdrojów.
Według informacji pozyskanej z Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu
Miejskiego w Międzyzdrojach na dzień 4 grudnia 2020 w Międzyzdrojach na pobyt stały zameldowanych
było 1337 osób w wieku 65+.
Zaproponowane zasady przyznawania świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” mają na celu
zminimalizowanie procedur administracyjnych i takie ich uproszczenie, aby starsze osoby mogły
w dogodny sposób z niego skorzystać. Jego dalsze funkcjonowanie będzie zależne od zainteresowania
oferowanym wsparciem i możliwościami budżetowymi Gminy Międzyzdroje. Ponadto, biorąc pod uwagę
przyjętą nr X/103/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia
i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca można uznać, że świadczenie pieniężne „Bon
Seniora” wpisuje się w politykę promocyjną i społeczną Gminy Międzyzdroje. Tym samym umożliwi
seniorom skorzystanie z większej ilości usług zdrowotnych oraz kulturalnych w ramach kwoty świadczenia
tj. 150,00 zł w związku z oferowanymi przez Gminę Międzyzdroje i lokalnych partnerów, którzy przystąpią
do programu pn.: „Międzyzdrojska Karta Mieszkańca” ulgami, zwolnieniami i preferencjami. Wobec
powyższego, dostrzegając w dalszym ciągu chęć wsparcia mieszkańców Gminy Międzyzdroje po 65 roku
życia, którzy są najczęściej osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, stwierdzono zasadność
wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Seniora” wypłacanego jednorazowo w wysokości 150,00
w 2021 roku.
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