
        /PROJEKT/ 

 

 

Uchwała nr …………… 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ………….. 

w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 i 15 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 

4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1769 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się Program „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice”, zwany dalej 

„Programem”. 

2.  Program jest realizowany przez Gminę Michałowice,  zwaną dalej „Gminą”. 

3. Program jest kierowany do osób, których miejscem zamieszkania jest Gmina Michałowice, 

zwanych dalej „mieszkańcami”. 

4. W rozumieniu Programu przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość,  

w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.  

5. Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej, mającej na celu: 

1) poprawę warunków życia mieszkańców; 

2) budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w tym możliwości 

spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, dostępności do form działalności i wydarzeń 

kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych; 

3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej; 

4) promowanie korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego dla odciążenia ruchu 

samochodów osobowych i ochrony środowiska naturalnego. 

 

§ 2 

1. Gmina ułatwia mieszkańcom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice dostęp do usług 

publicznych przez poszerzenie zakresu zwolnień z opłat i ulg w korzystaniu  

z tych usług. 



2. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zwolnień z opłat i ulg, o których mowa  

w § 3 wprowadza się „Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice”, zwaną dalej „Kartą 

Mieszkańca” 

 

§ 3 

Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Michałowice, 

który: 

1) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  

w Pruszkowie, a także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem 

zamieszkania jest Gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód,  albo 

2) rozlicza podatek rolny  z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarował 

w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania 

Gminę Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód , albo 

3) korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz 

4) dzieci osób, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, wspólnie z nimi 

zamieszkujące, do ukończenia 18 roku życia, a powyżej 18 roku życia pod 

warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 26 roku życia.    

§ 4 

Karta Mieszkańca wydawana jest dla jednej osoby. Zabrania się jej sprzedaży oraz 

udostępniania osobom trzecim. 

§ 5 

1. Kartę Mieszkańca wydaje się na okres 12 miesięcy.  

2. Po upływie tego okresu posiadacz karty może przedłużyć jej ważność spełniając wymagania 

określone w regulaminie Programu.  

 

§ 6 

1. Karta Mieszkańca wydawana będzie na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Michałowice. 

2. Wzór wniosku, regulamin używania karty oraz jej wzór zostaną określone Zarządzeniem 

Wójta Gminy Michałowice. 

§ 7 

Ułatwienia w dostępie do usług publicznych, o których mowa w uchwale, określą odrębne 

uchwały Rady Gminy Michałowice, zarządzenia Wójta Gminy Michałowice. 



 

§ 8 

Środki niezbędne na realizację Programu, pokrywane będą z budżetu Gminy Michałowice. 

§ 9 

Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne, 

które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje bądź 

świadczenia dla mieszkańców Gminy Michałowice. 

§ 10 

Uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych przepisów 

prawa. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

 

Wprowadzenie Karty Mieszkańca Gminy Michałowice wpisuje się w prowadzoną przez Gminę 

politykę społeczną budowania szerokiej oferty dostępu do usług publicznych, warunkującą 

wysoki poziom życia mieszkańców Gminy. Temu celowi ma właśnie służyć wprowadzenie 

zniżek na świadczone usługi Partnerów, którzy przystąpią do Programu. 

Karta Mieszkańca uzupełni i rozwinie wdrożony program Gminnej Karty Dużej Rodziny. 

Przyczyni się także do umacnia poczucia tożsamości lokalnej. 


