UCHWAŁA NR XLVI/416/2021
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu pn. "KARTA BIELAWIANINA"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), uchwala się co następuje:
§ 1. Mając na celu poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców oraz zachęcenie
osób do osiedlania się na terenie Gminy Bielawa, bądź zadeklarowania w zeznaniu podatkowym (PIT), że
miejscem ich zamieszkania jest Gmina Bielawa, wprowadza się program działań na rzecz mieszkańców Gminy
Bielawa pn. „KARTA BIELAWIANINA”.
§ 2. Podstawowymi celami programu jest:
1) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,
2) poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,
3) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców,
4) kształtowanie kultury spędzania wolnego czasu,
5) zachęcanie osób spoza gminy do osiedlania się i płacenia podatków na terenie gminy Bielawa,
6) wzmocnienie promocji miasta.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć program pn. "KARTA BIELAWIANINA",
2) Karcie - rozumie się przez to kartę plastikową uprawniającą do korzystania z uprawnień, ulg, zwolnień
i preferencji oferowanych przez Gminę Bielawa w ramach Programu,
§ 4. 1. Do korzystania z ulg w ramach Programu uprawnione są osoby, które spełniają co najmniej jeden
z poniższych warunków:
1) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej
na terenie Gminy Bielawa, ze wskazaniem jako miejsca swojego zamieszkania Gminę Bielawa, bez względu na
to czy osoby te osiągają dochód,
2) opłacające w Gminie Bielawa podatek rolny, których jedynym źródłem dochodów jest dochód z rolnictwa,
3) są zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne zamieszkujące na
terenie Gminy Bielawa,
4) otrzymujące zasiłek stały z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie,
5) niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Bielawa.
2. Do korzystania z ulg w ramach Programu uprawnione są także dzieci osób, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujące naukę do 25 roku życia, w tym dzieci
nad którymi osoby te sprawują rodzinną pieczę zastępczą lub opiekę prawną.
3. Dzieciom, które nie ukończyły 6 roku życia nie wydaje się karty, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia
w ramach Programu, przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
§ 5. 1. Karta wydawana jest na wniosek mieszkańca, złożony w Urzędzie Miejskim w Bielawie, na okres
24 miesięcy. Okres ten liczony jest od daty wydania karty.
2. Wydanie karty jest nieodpłatne.
3. W przypadku zniszczenia lub utraty karty, wprowadza się opłatę w wysokości 20 zł za wydanie duplikatu
karty.
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4. Spełnienie kryteriów o których mowa w § 4, uprawniających do otrzymania karty podlegać będzie
weryfikacji, na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 6 ust.1.
§ 6. 1. Regulamin korzystania z Programu oraz wzór karty i wniosku zostaną określone zarządzeniem
Burmistrza Miasta Bielawa.
2. Zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia obowiązujące w ramach Programu określą odrębne uchwały Rady
Miejskiej Bielawy, zarządzenia Burmistrza, regulaminy wewnętrzne kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Bielawa.
3. Ulgi z tytułu posiadania karty nie sumują się z ulgami wynikającymi z innych programów realizowanych
przez Gminę Bielawa.
§ 7. Gmina Bielawa zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Program "KARTA BIELAWIANINA" stworzony został z myślą o osobach, których miejscem zamieszkania
jest Gmina Bielawa. Jego wprowadzenie jest elementem polityki społecznej Gminy Bielawa oraz
wzmocnieniem promocji miasta w celu zachęcenia osób spoza Bielawy do osiedlania się na jej terenie.
Uruchomienie Programu przyczyni się w szczególności do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,
poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej. Wdrożenie
niniejszego systemu wpłynie na poszerzenie możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, a także
na kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego. Program „KARTA BIELAWIANINA” posłuży
jednocześnie umocnieniu poczucia tożsamości lokalnej, większemu uczestnictwu mieszkańców w życiu
społecznym Gminy Bielawa, a także przyczyni się do zwiększenia wpływów do budżetu samorządu z tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzenie Programu zaowocuje poprawą
wizerunku miasta, zwiększy jego atrakcyjność dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców.
Dotychczas w Gminie Bielawa nie funkcjonował tożsamy z Programem "KARTA BIELAWIANINA"
instrument polityki społecznej i promocyjnej miasta. Funkcjonujące programy - "Bielawska Karta Dużej
Rodziny" czy ”Bielawa Sprzyja Seniorom" dedykowane są wąskiej grupie mieszkańców, natomiast
„KARTA BIELAWIANINA" jest zaadresowana do szerokiego grona odbiorców.
Przewidywane skutki społeczne obejmują polepszenie warunków życiowych mieszkańców Gminy Bielawa,
poprzez ułatwienia dostępu do w/w ofert i usług. Oczekiwane skutki gospodarcze i finansowe polegać będą
na zwiększeniu dochodów Gminy w związku z większym zainteresowaniem korzystania z ofert sportoworekreacyjnych i kulturalnych oraz z tytułu wpływów udziału w podatku od osób fizycznych.
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