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UCHWAŁA NR XVI/166/20
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy
Błonie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się program „Błońskiej Karty Mieszkańca”.
2. Program kierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania jest gmina Błonie, zwanych dalej
„mieszkańcami”.
3. W rozumieniu programu przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu.
§ 2. 1. Program niniejszy ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców;
2) zwiększenie mieszkańcom dostępności do kina, basenu oraz innych obiektów sportowych;
3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
4) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.
2. Program ten jest elementem polityki społecznej realizowanej w gminie Błonie oraz polityki promocyjnej
mającej na celu zachęcanie osób spoza gminy do osiedlania się na terenie gminy Błonie.
§ 3. Cele, o których mowa w § 2, realizuje się w szczególności w następujących obszarach:
1) oświata i wychowanie;
2) ochrona zdrowia;
3) kultura i sztuka;
4) sport i rekreacja;
5) turystyka i wypoczynek.
§ 4. 1. W ramach obszarów określonych w § 3 mieszkańcom przysługuje:
1) 10% zniżki przy zakupie biletów do kina w Centrum Kultury w Błoniu;
2) 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu na pływalnię w Błoniu;
3) 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu do strefy SPA w Centrum Sportu w Błoniu;
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4) 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu na kort do squasha w Centrum Sportu w Błoniu;
5) 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej;
6) bezpłatny wstęp na lodowisko w Błoniu;
7) pierwszeństwo w przyjęciu ich dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Błonie.
2. Zniżki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7, dotyczą tylko biletów normalnych.
3. Zniżki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7, obowiązują od dnia 1 lipca 2020 r
§ 5. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 4 oraz przyznanych w trybie § 11 niniejszej uchwały, wprowadza się „Błońską Kartę Mieszkańca”, zwaną dalej „Kartą
Mieszkańca”.
§ 6. Do otrzymania Karty Mieszkańca są uprawnieni:
1) każdy mieszkaniec gminy Błonie, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym Warszawa - Bielany i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego
zamieszkania jest gmina Błonie, bez względu na to, czy osiąga dochód,
2) każdy mieszkaniec gminy Błonie, posiadający grunty rolne na terenie gminy i opłacający z tego tytułu
podatek rolny,
3) członkowie rodzin w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
§ 7. 1. Kartę Mieszkańca wydaje się na czas określony. Termin ważności karty wydanej w roku rozliczenia
podatku dochodowego upływa z dniem 30 czerwca roku następującego po pełnym roku kalendarzowym jej
obowiązywania.
2. Wydawanie Karty Mieszkańca rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2020 r.
§ 8. 1. Uzyskanie Karty Mieszkańca odbywać się będzie nieodpłatnie na wniosek złożony w Urzędzie
Miejskim w Błoniu oraz w punktach specjalnie do tego wyznaczonych.
2. Wzór Karty Mieszkańca, wzór wniosku oraz regulamin jej używania zostaną określone zarządzeniem
Burmistrza Błonia.
§ 9. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 4, pokrywane są z budżetu gminy
Błonie.
§ 10. Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub
świadczenia dla mieszkańców gminy Błonie.
§ 11. 1. Burmistrz Błonia zapewni promocję programu.
2. Promocja działań podejmowanych w ramach tej uchwały obejmować będzie informacje lub ogłoszenie
w lokalnej prasie, lokalnym radio oraz na stronie internetowej gminy Błonie.
§ 12. Uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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