UCHWAŁA NR XXIV/249/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu „ KARTA INOWROCŁAWIANINA”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się program „KARTA INOWROCŁAWIANINA”, zwany dalej
„Programem”.
2. Program kierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania, w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, jest Miasto Inowrocław, zwanych dalej „mieszkańcami”.
§ 2. Program ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców;
2) zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług publicznych oferowanych przez
Miasto Inowrocław;
3) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców;
§ 3. W ramach obszarów określonych w § 2 mieszkańcom przysługuje:
1) do 20 % zniżki od obowiązujących cen przy zakupie biletów terminowych
imiennych uprawniających do przejazdu komunikacją miejską na terenie Miasta
Inowrocławia;
2) do 20 % zniżki od obowiązujących cen przy zakupie biletów jednorazowych lub
karnetów na obiektach administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
objętych cennikami;
3) bezpłatne wejście na taras widokowy tężni solankowej;
4) do 20 % zniżki od obowiązujących cen na zakup biletu uprawniającego do
korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury.
§ 4. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa
w § 3, wprowadza się „KARTĘ INOWROCŁAWIANINA”, zwaną dalej „KARTĄ".
§ 5. 1. Do otrzymania KARTY uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta
Inowrocławia, który:
1) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w
Inowrocławiu i deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest
Miasto Inowrocław, bez względu na to czy osiąga dochód, albo
2) rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i
zadeklarował w informacji w sprawie podatku rolnego, jako miejsce zamieszkania Miasto
Inowrocław.
2. Dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystają z KARTY rodzica/opiekuna
prawnego.
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3. Dzieci i młodzież pomiędzy 8 a 18 rokiem życia korzystają z KARTY
rodzica/opiekuna prawnego albo własnej, po złożeniu wniosku o jej wydanie przez
rodzica/opiekuna prawnego.
§ 6. 1. KARTA wydawana jest na wniosek.
2. Złożenie wniosku uprawnia do otrzymania KARTY tylko dla jednej osoby.
3. Zabrania się sprzedaży KARTY oraz udostępniania jej osobom trzecim.
§ 7. KARTĘ wydaje się na okres 3 lat.
§ 8. 1. Uzyskanie KARTY odbywać się będzie na wniosek złożony w Urzędzie
Miasta Inowrocławia, w siedzibie: InLOT, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Sp. z o.o.
2. Wzór KARTY, wzór wniosku oraz regulamin jej używania, a także wysokość
zniżek zostaną określone zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia.
§ 9. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3, pokrywane
będą z budżetu Miasta Inowrocławia.
§ 10. Koordynatorem realizacji programu jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
§ 11. 1. W celu realizacji Programu Miasto może współpracować z jednostkami
organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, przedsiębiorcami
i innymi instytucjami użyteczności publicznej.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić do programu zawierając
porozumienie z Miastem. Warunkiem przystąpienia do programu jest preferencyjne
traktowanie posiadaczy KARTY, w szczególności zapewnienie ulg w dostępie do usług
i towarów.
3. Informacje o podmiotach, które przystąpiły do programu podaje się do
wiadomości publicznej.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie
Z inicjatywą podjęcia uchwały występuje Prezydent Miasta Inowrocławia. Wskazane
w uchwale zadania publiczne finansowane były do tej pory wyłącznie z pieniędzy
mieszkańców Inowrocławia; miasto nie otrzymuje na ich realizację żadnych dotacji z budżetu
Państwa lub innych jednostek samorządowych. W związku z powyższym zasadne jest, aby ci
wszyscy, którzy wspomagają budżet Miasta swoimi środkami, tj. płacąc tu podatki, mieli z
tego względu dodatkowe preferencje i ulgi.
Inicjatywa powyższa ma również na celu zachęcenie wszystkich osób związanych
z Miastem i korzystających z jego usług, do składania deklaracji z tytułu podatku PIT w
Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu, jako jego mieszkańcy - co może w korzystny sposób
oddziaływać na wpływy do budżetu Miasta, z którego finansowane są usługi publiczne.
Partnerem w realizacji projektu jest sektor prywatny, który może przyłączyć się na
podstawie odrębnej umowy - porozumienia. Celem takiego działania jest wzmocnienie
promocji uczestników programu oraz lokalnych produktów i usług.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o
kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „KARTA
INOWROCŁAWIANINA” w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem
uchwały głosowało 21 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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