UCHWAŁA Nr ..................................

Rady Miasta Działdowo
z dnia ......................................... r.
w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Działdowo w zakresie przygotowania
koncepcji i zasad wdrożenia Programu „Karta Działdowianina”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875 t.j. z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dla Burmistrza Miasta Działdowa kierunki działań polegające na podjęciu wszystkich
możliwych działań w celu przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Programu „Karty Działdowianina”.
§ 2.1. Ustala się następujące założenia Programu „Karta Działdowianina”, zwanego dalej „Programem”
2. Program będzie realizowany i finansowany przez Gminę-Miasto Działdowo.
3. Celem programu jest:
a) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Działdowa,
b) zachęcanie osób spoza Działdowa do osiedlania się i zamieszkania na terenie Gminy-Miasto Działdowo,
c) stworzenie warunków i ułatwień w dostępie do oferowanych usług publicznych przez poszerzenie zakresu
ulg i zwolnień z opłat w korzystaniu z tych usług.
§ 3.1. Program będzie kierowany do osób, których miejscem zamieszkania jest Gmina-Miasto Działdowo,
zwanych dalej „mieszkańcami”.
2. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zwolnień i ulg będzie „Karta Działdowianina”.
3. „Kartę Działdowianina” będzie można otrzymać na wniosek złożony przez osobę, która rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Działdowie, a także deklaruje w zeznaniu
podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest Gmina-Miasto Działdowo.
4. Kartę, o której mowa w ust. 3 będą mogły również otrzymać osoby niepełnoletnie lub nieuzyskujące
przychodu, podlegającemu opodatkowaniu osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego osoby, o której
mowa w ust. 3.
§ 4. Wzór wniosku, regulamin i tryb wydawania oraz używania „Karty Działdowianina” określi Burmistrz
Miasta Działdowo w drodze zarządzenia.
§ 5. Ułatwienie w dostępie do usług publicznych określą odrębne uchwały Rady Miasta Działdowo oraz
zarządzenia Burmistrza Miasta Działdowa.
§ 6. 1. Założenia w zakresie preferencji dla posiadaczy „Karty Działdowianina” powinny w szczególności
uwzględniać:
a) szczegółowe preferencje w zakresie specjalnych taryf, ulg i zwolnień, osobnych dla osób posiadających
„Kartę Działdowianina” – bilety komunikacji miejskiej, opłaty komunalne,
b) szczegółowe preferencje w zakresie dostępu do placówek oświatowych, instytucji kultury, obiektów
sportowych,
c) szczególne możliwości w zakresie dostępności i udziału w imprezach sportowych, kulturalnych i innych,
organizowanych przez Miasto Działdowo oraz jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo.

2. Wszelkiego rodzaju preferencje, ulgi i zwolnienia nie mogą łączyć się z ulgami wynikającymi z odrębnych
przepisów i uchwał Rady Miasta Działdowo.
§ 7. Do udziału w programie mogą przystąpić inne podmioty i instytucje publiczne, a także podmioty prywatne
oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych i oferowanych przez siebie usług, będą realizować
ulgi, preferencje, bądź świadczenia kierowane do mieszkańców.
§ 8.1.Ustala się następujące ramy czasowe dla realizacji przygotowania i wdrożenia Programu:
a) czynności organizacyjne procesu wydawania kart, akcja promocyjna – do dnia 31.03.2018 r.
b) uruchomienie Programu – od 01.04.2018 r.
2. Terminy wskazane w niniejszym paragrafie mają charakter ramowy i mogą ulec zmianie, bez konieczności
zmiany uchwały.
§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z zamiarem wprowadzenia komunikacji miejskiej na terenie Gminy-Miasto Działdowo zaistniała
potrzeba ustalenia kierunków działań Burmistrza Miasta Działdowo z zakresie przygotowania koncepcji i zasad
wdrożenia Programu „Karta Działdowianina”. Wprowadzenie jej ma na celu poprawę warunków życia
mieszkańców Gminy-Miasto Działdowo, zwiększenie dostępności do publicznego transportu zbiorowego oraz
wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, a także umocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Karta Działdowianina
będzie uprawniała do szeregu ulg, w tym najważniejszej bezpłatnej możliwości korzystania z komunikacji
miejskiej na obszarze gminnego transportu zbiorowego.
Karta Działdowianina będzie służyć nie tylko jako potwierdzenie uiszczania podatków w Gminie-Miasto
Działdowo, ale ma także ułatwić korzystanie w niedalekiej przyszłości z obiektów i oferty kulturalnej, sportowej
i rozrywkowej naszej gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe w pełni zasadnym jest, aby Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę
w powyższej sprawie.

