
UCHWAŁA nr  LVI/724/2022 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 września 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu „LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA” 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),  

 

Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Program „LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA”, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała nr XLIX/697/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku  

w sprawie zmiany do uchwały nr XXIV/294/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 

2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Leszczyńska Karta Seniora”. 

 

§ 3 

Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                                                                   

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Leszna 

Tomasz Malepszy 

 

 

 
 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały nr LVI/724/2022 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 września 2022 roku  

w sprawie przyjęcia Programu „LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA” 

 

Uchwała nr XLIX/697/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku  

w sprawie zmiany do uchwały nr XXIV/294/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 

2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Leszczyńska Karta Seniora” wymaga uaktualnienia 

zapisów dotyczących danych osobowych Wnioskodawców do obowiązującego prawa, tj. 

zrezygnowano z wymogu podawania przez Wnioskodawców nr PESEL na rzecz daty 

urodzenia. 

Proponowana zmiana dotyczy również obniżenia wieku uprawniającego do 

otrzymania Karty, tj. z 65 na 60 rok życia. 

60 lat to obecnie wiek uprawniający kobiety do przejścia na emeryturę. W związku  

z tym można domniemywać, że jest to również wiek obniżenia aktywności w różnych 

obszarach życia. Mieszkańcy Leszna po 60 roku życia dzięki Leszczyńskiej Karcie Seniora 

będą w wyższym stopniu zachęceni do aktywności i korzystania z dóbr oferowanych przez 

leszczyńskie firmy, jednostki, placówki. 

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przedłożonej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:         

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lesznie  


