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UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2022
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

Date / Data: 202203-28 13:48

z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie gminy Barcin Program pn. Karta Mieszkańca
Gminy Barcin zwany dalej Programem.
2. Program jest elementem polityki społecznej i narzędziem promocyjnym,
skierowany jest do mieszkańców gminy Barcin, zwanych mieszkańcami i ma na celu:
1) poprawę warunków i jakości życia mieszkańców;
2) zwiększenie i ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej;
3) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem
potrzeb i preferencji mieszkańców;
4) wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
5) kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego;
6) promocję gminy Barcin jako miejsca atrakcyjnego do osiedlenia się;
7) wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez możliwość ich reklamowania
w zamian za oferowane na rzecz mieszkańców usługi z ulgą;
8) rozwój gminy Barcin poprzez zachęcenie, zwłaszcza osób spoza gminy Barcin do
zamieszkania na jej terenie.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to gminę Barcin;
2) Karcie – należy przez to rozumieć Kartę Mieszkańca Gminy Barcin uprawniającą
jej Posiadacza do korzystania z ulg oferowanych przez podmioty biorące udział
w Programie;
3) Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią zameldowaną na
terenie Gminy bądź zamieszkałą z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy;
4) Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w Programie,
oferujący system ulg dla Posiadaczy Karty;
5) Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica, rodzica zastępczego, osobę
prowadzącą rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego;
6) Dziecku - należy przez to rozumieć dziecko - własne, przysposobione oraz dzieci
nad którymi Rodzic sprawuje opiekę prawną, w tym rodzinną pieczę zastępczą.
§ 3. 1. W ramach realizacji Programu tworzy się system ulg w zakresie opłat za
usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy lub gminne osoby prawne,
określone w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Barcinie lub Zarządzeniach
Burmistrza Barcina lub porozumieniach.
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2. Instrumentem umożliwiającym realizację celów, o których mowa w § 1 ust. 2,
będzie zapewnienie mieszkańcom Gminy ulg w wysokości do 20% od ceny usługi.
3. W celu realizacji Programu Gmina może podjąć współpracę z Partnerami,
w tym w szczególności z innymi jednostkami i instytucjami publicznymi, podmiotami
prywatnymi prowadzącymi działalność gospodarczą, klubami sportowymi
i organizacjami pozarządowymi.
4. Partner przystępuje do współpracy przy realizacji Programu poprzez złożenie
deklaracji uczestnictwa w Programie i zawarcie z Gminą umowy o współpracy.
5. Lista przysługujących uczestnikom Programu ulg oraz lista Partnerów zostanie
umieszczona i będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Gminy oraz
w aplikacji mobilnej !go Gmina Barcin.
§ 4. 1. Potwierdzeniem przysługującego systemu ulg w ramach Programu jest
posiadanie Karty.
2. Emitentem Karty będzie Gmina.
3. Karta jest imiennym dokumentem identyfikującym Posiadacza wraz z innym
dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego tożsamość.
4. Na Karcie umieszczone będą:
1) imię i nazwisko uprawnionego;
2) kod kreskowy i numer karty;
3) termin ważności;
4) napis: Karta ważna tylko z dokumentem tożsamości. Uprawnia do korzystania
z ulg;
5) herb Gminy i logo Programu.
5. Karta będzie wydawana na wniosek Posiadacza, który jest uprawniony do
korzystania z Programu, zgodnie z warunkami zawartymi w § 5 ust. 1.
6. Wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, Posiadacz może objąć dzieci, o których
mowa w § 5 ust. 2.
7. Dzieciom, które nie ukończyły 6. roku życia nie wydaje się Karty, a ulgi
w ramach Programu przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej Rodzicowi.
8. Wydanie karty jest bezpłatne, z wyjątkiem sytuacji gdy niezbędne jest wydanie
duplikatu Karty.
9. Wydanie duplikatu Karty z powodu jej zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
następuje za opłatą.
10. Opłaty nie pobiera się w przypadku wymiany Karty z powodu zmiany nazwiska
jej Posiadacza.
11. Karta wydawana będzie na czas określony - na okres roku od daty jej
wydania. Po upływie tego czasu Posiadacz Karty może przedłużyć jej ważność, o ile
nadal posiada do niej uprawnienia.
§ 5. 1. Do korzystania z Programu uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy, który
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) jest zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy i rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych składając zeznanie podatkowe o wysokości
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osiągniętego dochodu w minionym roku podatkowym w Urzędzie Skarbowym
w Żninie, bez względu na to czy osiąga dochód;
2) zamieszkuje na terenie Gminy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Żninie ze wskazaniem Gminy jako miejsca swojego
zamieszkania, bez względu na to czy osiąga dochód.
2. Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci osób, o których mowa
w ust.1 w wieku:
1) do ukończenia 18. roku życia;
2) do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
3) bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających
pod opieką rodzica.
3. Z Programu wykluczeni są mieszkańcy Gminy, którzy:
1) mają zaległości wynikające z podatków lub opłat lokalnych na rzecz Gminy;
2) nie wypełnili obowiązku złożenia tzw. deklaracji śmieciowej wraz z jej ewentualną
aktualizacją.
§ 6. Burmistrz Barcina uwzględniając regulacje zawarte w niniejszej uchwale, ustali
w drodze zarządzenia :
1) procedurę wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty, w tym
wykaz składanych lub okazywanych przez wnioskodawców dokumentów
i sposób przyjmowania wniosków;
2) procedurę przystępowania
porozumienia;

partnerów

do

Programu,

wraz

z wzorem

3) wzór wniosku o wydanie Karty, przedłużenie jej ważności, wydanie duplikatu oraz
unieważnienie;
4) wzór Karty.
§ 7. Korzystanie z Karty możliwe będzie od dnia 1 maja 2022 roku.
§ 8. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ulgi proponowane Posiadaczom
Karty przez Partnerów.
§ 9. Środki niezbędne na realizację udziału Gminy w Programie pokrywane będą
z budżetu Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wojtkowiak
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UZASADNIENIE
Władze samorządowe Gminy Barcin od roku 2006, przy znaczącym udziale jej
mieszkańców, czyniły starania by nasza wspólnota samorządowa był przyjazna, z dużą
ilością miejsc do rekreacji, wypoczynku i spotkań, w tym z otwartą przestrzenią publiczną.
Dzisiaj Gmina Barcin posiada bardzo różnorodną i atrakcyjną ofertę, co daje nam
możliwości wprowadzenia Programu, w ramach którego zostanie wdrożona Gminna
Karta Mieszkańca.
Głównym celem Programu jest nie tylko poprawa warunków życia mieszkańców Gminy
Barcin poprzez zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez gminę jednostki
organizacyjne i spółki, a jego wdrożenie ma dać mieszkańcom Gminy Barcin poczucie
wyróżnienia. Ponadto Program ma też służyć umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej
naszej wspólnoty samorządowej, jej integracji, a także identyfikacji z miejscem
zamieszkania.
Przewidziany w ramach Programu pakiet ulg będzie nowym uprawnieniem w obszarach:
kultura, sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek, oświata i wychowanie czy zdrowie i
pomoc społeczna oraz handel i usługi.
Ideą Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin jest powstanie lokalnej sieci
partnerskiej, która będzie owocnie służyła wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Nie
będzie to możliwe bez aktywnego włączania się różnych instytucji, organizacji oraz
podmiotów gospodarczych jako partnerów tego przedsięwzięcia. Bycie partnerem
Programu należy traktować jako doskonałą okazję do promowania własnej działalności.
Uczestnictwo w Programie daje wiele możliwości jego uczestnikom, w tym możliwość
dostępu do usług na korzystnych warunkach.
Program ma charakter otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez
rozszerzanie zakresu ulg i preferencji oferowanych przez Partnerów Programu.
Zakłada się wprowadzenie Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin z dniem 1 maja
2022 roku, co poprzedzi otwarty konkurs na nazwę i projekt logo Programu.
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